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ANEXOS 

 

1. Apresentação  

 

Denominação 

Bacharelado em Nutrição. 

 

Número de vagas oferecidas 

O Curso de Graduação em Nutrição oferta 60 vagas anuais, sendo essas 

vagas para o segundo semestre, no turno noturno, por meio de Processo Seletivo. 

 

Carga Horária Mínima do Curso 

O Curso é integralizado em 3.400 horas, de acordo com o preconizado pela 

Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007, sendo os seguintes componentes 

curriculares: Aulas teóricas/práticas (2.400 horas); Estágios Supervisionados (680 

horas); Atividades Complementares (200 horas); Trabalho de Conclusão de Curso 

(120 horas). 

 

Tempo de integralização 

O Curso de Bacharelado em Nutrição é integralizado em 8 períodos, 

totalizando 4 anos. 

  

Turno de funcionamento 

O Curso de Bacharelado em Nutrição funciona, essencialmente, no turno 

noturno, considerando a regionalidade e as condições sócio-econômicas existentes, 

contudo há possibilidade de funcionamento diurno, principalmente para a 

integralidade das ações inerentes ao Eixo Estruturante de Práticas Profissionais.  

 

Ingresso 

O ingressante deve ser aprovado em processo seletivo continuado aberto 

anualmente, podendo este ser ofertado semestralmente. Outras formas transcorrem 

por meio de processos de transferências regulamentadas pela secretaria da IES. 
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Regime de matrícula ou Renovação de Matrícula 

O Curso de Graduação em Nutrição é seriado semestral.  

  

Portaria de reconhecimento 

O Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo foi autorizado pela Portaria do MEC nº 910 de 21/11/2008. 

 

1.1 Contextualização Institucional  

A União Social Camiliana, presente atualmente em 35 países dos cinco 

continentes, fundada em Roma por São Camilo de Lellis, em 1582, dedica-se ao 

ideal da assistência integral aos enfermos e à promoção da Saúde, dedicando 

especial ênfase à valorização da pessoa humana e da vida, empenhando-se em 

preservá-la, mantê-la e desenvolvê-la até os limites de suas possibilidades, 

repudiando tudo quanto possa agredi-la ou diminuí-la em sua plena expressão.  

A história da Província Camiliana Brasileira iniciou-se em 1922, assumindo 

capelanias hospitalares, um passo significativo para a abertura de outras ações dos 

Camilianos no Brasil, contribuindo na solidificação de seu carisma. A União Social 

Camiliana (USC), fundada em 1954, é a entidade camiliana responsável que 

congrega todas as iniciativas da educação dos camilianos. Inspirada no carisma 

camiliano, à luz das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil, 

desenvolve suas atividades por meio das unidades educacionais distribuídas pelo 

país.  

No Brasil, as unidades Camilianas estão distribuídas nos Estados de São 

Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio 

de Janeiro e Paraná, cuja ação detém a continuidade do ideal camiliano, nas 

dimensões: comunitária, formativa, educativa, hospitalar, pastoral e missionária, 

além de contribuir para a melhoria das condições de saúde do povo brasileiro, 

desenvolver o ensino da área da saúde e atender integralmente à pessoa humana.  

O Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo é mantido pela União 

Social Camiliana, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Av. 

Pompeia, 888 – CEP: 05022-000, São Paulo - SP, constituída na forma de 

sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter educativo, técnico e cultural, com 
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Estatuto registrado no 3º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São 

Paulo (SP), sob o nº de ordem 17.849, Livro A-8, em 22 de maio de 1969, CNPJ 

58.250.689/0001-92. 

Em 1989, a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Madre Gertrudes 

de São José e o ICE – Instituto Cachoeirense de Ensino foram incorporados à USC, 

em Cachoeiro do Itapemirim. Em 03 de junho de 2004, após processo de 

credenciamento, o MEC credenciou o Centro Universitário São Camilo - Espírito 

Santo, por meio da Portaria Nº 1.653/04, com sede na Rua São Camilo de Léllis, 01, 

Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29304-910, inscrita no CNPJ sob o nº 

58.250.689/0007-88. 

Sediado em município com localização estratégica na região sul do Estado do 

Espírito Santo, o Centro Universitário São Camilo - ES está instalado em área com 

43000 metros quadrados e atua nos segmentos da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e Pós-Graduação. Põe à disposição 

de seus alunos e colaboradores uma completa infraestrutura de ensino e extensão e 

se estrutura na área da pesquisa. 

Quanto ao contexto econômico da região de sua influência, principalmente, a 

partir de Cachoeiro de Itapemirim, na qual está instalado este Centro Universitário, 

os seguintes pontos podem ser destacados: 

 Economia baseada fortemente em extração e beneficiamento de minerais 

não metálicos, com relevância nacional e com ênfase no comércio exterior, com 

destaque internacional. 

 Empresas com destaque em transporte de passageiros e cargas, com 

ênfase rodoviária, com relevância nacional, requisitando competências em logística 

de transporte. 

 Demanda por profissionais para maior profissionalização no setor terciário 

– comércio atacadista e varejista, serviços logísticos e demais serviços para 

empresas. 

 Economia capixaba com atrativos para investimentos em logística de 

transporte em escala internacional, regional e nacional, com infraestrutura para os 

modais ferroviário, rodoviário, marítimo e com expansão no modal aéreo.   

O Centro Universitário exerce papel fundamental no desenvolvimento regional 

por meio de parcerias com empresas e instituições nacionais e internacionais em 
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diversas áreas de atuação. Desenvolve projetos de extensão, cujo foco são as áreas 

social, esportiva, educacional, cultural e ambiental.  

No quadro a seguir, apresenta-se a dimensão exata do número de alunos 

dessa IES dividido por segmento educacional. 

 

TABELA 1: Número de alunos por nível de ensino do Centro Universitário São 

Camilo – Espírito Santo 

Centro Universitário São Camilo – ES 

Nível de Ensino Nº. de alunos 

Educação Básica 932 

Graduação 3.392 

Pós-Graduação 307 

Total 4.631 

Fonte: Setor de Secretaria do Centro Universitário São Camilo – Setembro/2015 

 

Por fim, seu PPI está embasado de acordo com a Portaria N° 1.653, de 03 de 

junho de 2004, na Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –Lei 

9.394/96; nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos recomendadas pelo 

Conselho Nacional de Educação; no Regimento Geral do Centro Universitário São 

Camilo – Espírito Santo; no cumprimento das normas gerais da educação nacional e 

avaliação da qualidade pelo Poder público.          

 

1.2 Contextualização do Curso  

O Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo teve inicio no ano de 2006. 

O curso de Nutrição é oferecido no Campus II do Centro Universitário São 

Camilo, localizado na Rua São Camilo de Léllis, 01, Paraíso, Cachoeiro de 

Itapemirim – ES, CEP: 29304-910. 

A Nutrição vem sem sendo destaque por alguns anos na mídia e entre a 

população, pelo constante interesse pela qualidade de vida, a alimentação saudável 

e por ser essencial no tratamento e na prevenção de doenças. Em 2006, foi 

implantado o curso de Nutrição no Centro Universitário São Camilo, devido a 

extrema necessidade de profissionais Nutricionistas devidamente qualificados, não 
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só para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, como também para todo o Sul do 

Estado.  

Cachoeiro de Itapemirim é referência no Sul do Estado, por possuir hospitais 

de grande porte que são referência de atendimento e tratamento, considerada um 

pólo industrial, também referencial em saúde pública, e em educação, onde o 

profissional nutricionista nesses segmentos é requisito primordial, atuando com 

gestor em unidades de alimentação e nutrição, atendimento clínico nutricional, 

responsável técnico em programas de programas do governo como PAT (Programa 

de Alimentação do Trabalhador), PNAE (Programa de Nutrição e Alimentação 

Escolar), SUS e dentre outros.  

O Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo foi autorizado pela Portaria do MEC nº 910 de 21/11/2008, 

Credenciado pela Portaria 1653 de 03/06/2004 – D.O.U de 08/06/2004 e 

Recredenciado pela Portaria 819/2017 – D.O.U 02/01/2015. 

A instituição oferece atualmente no curso de Nutrição, 40 vagas semestrais, 

no período noturno, com período de integralização de 4 anos.  

A Matriz curricular do curso constitui de 3400 horas, 680 horas de estágios 

supervisionado em 4 áreas, sendo 3 obrigatórias pelas diretrizes do curso como 

estágio supervisionado em Nutrição Clínica, estágio supervisionado em Saúde 

Pública, estágio supervisionado em Alimentação Institucional e  o estágio em Gestão 

e Negócios e em Nutrição Esportiva, que é o diferencial do curso de Nutrição da São 

Camilo. Atividades Complementares (200 horas); Trabalho de Conclusão de Curso 

(120 horas). Essas atividades deverão ser integralizadas em 8 períodos, totalizando 

4 anos. 

O curso de Nutrição participa do exame Enade desde o ano de 2004 e no 

obteve nota 3 no último exame do Enade do ano de 2010. 

O curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo está sob a coordenação da professora Wania Machado de Azevedo, 

graduada em Nutrição pelo Centro Universitário São Camilo. A professora é Mestre 

em Economia Doméstica – Área de Concentração: Qualidade de Vida e Bem estar 

Social, pelo Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Pós graduanda em Nutrição aplicada à Gastronomia pela Associação de 

Nutricionistas do Rio de Janeiro (ANERJ). 
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Em relação à experiência profissional, possui oito anos de atuação no 

Ensino Superior como docente e quatro anos de atuação como nutricionista. No 

Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo possui oito anos experiência, dos 

quais atuou/atua como docente no curso de Nutrição e na coordenação do curso 

de Nutrição da IES. Somadas, a experiência profissional, de magistério superior e 

de gestão acadêmica, totalizam 12 anos. 

A coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo trabalha em regime de tempo parcial, sendo 20 horas semanais. As 

horas reservadas à coordenação satisfazem à relação de uma hora para quatro 

vagas anuais, estando, portanto, muito além do que é estipulado como excelência. 

O NDE do Curso de Nutrição é composto pela coordenação de curso Wania 

Machado de Azevedo, mestre, com regime de trabalho semanal de 40 horas 

semanais, Hélio Gustavo Santos, doutor, com regime de trabalho de 32 horas, 

Gilson Silva Filho, doutor, com regime de trabalho de 44 horas, Natalia Ribeiro, 

doutora, com regime de trabalho de 32 horas semanais, Marina Fassarela, mestre, 

com regime de trabalho de 32 horas semanais, Jesieli Braz Frozi, mestre com 

regime de trabalho de trabalho. 

O balanço anual do alunado, por ingresso, egresso e modalidade de atuação 

acadêmica e vínculo institucional do ano de 2013 a 2016 

 

Balanço anual do alunado. 

 

Comparativo Total de Alunos 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 

Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Nº. Total de alunos 141 126 126 100 126 111 117 112 120 120 

Ingressantes 378 --- 28 --- 44 --- 38 7 29 3 

Concluintes 2 14 19 14 5 26 2 15 3 --- 
 

Discentes do Curso 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 

Discentes matriculados 
em Estágio 
Supervisionado 

 
 

42 

 
 

46 

 
 

43 

 
 

30 

 
 

29 

Discentes matriculados 
em TCC 20 

 
39 

 
26 17 30 
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Discentes participantes 
do FIES 

 
12 

 
7 

 
7 

 
6 

 
3 

Discentes participantes 
do PROUNI 

 
11 

 
14 

 
13 

 
14 

 
13 

 

FONTE: Coordenação de Curso. 

 

 

 

1.3 Histórico do Curso  

 

A implantação do curso de Nutrição, desde o ano de 2006, em Cachoeiro de 

Itapemirim, pelo Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo vem agregar 

importante contribuição à Região Sul do Estado do Espírito Santo.  

O Município de Cachoeiro de Itapemirim está situado a uma distância de 136 

km da capital do Estado do Espírito Santo, Vitória, ligado por boas rodovias 

permitindo a concentração e a distribuição de bens e serviços para municípios 

vizinhos. É o núcleo urbano mais importante do sul do Estado do Espírito Santo 

representando um importante pólo econômico, político e de saúde para um conjunto 

de 20 municípios, que formam a região macro sul, onde residem 15,7% da 

população capixaba, ocupando 17,7% do território estadual.  

Porém, apesar da importante função como referência em atendimento à 

saúde da região, o município não possuía nenhum curso de Nutrição. Prova disso é 

a carência de nutricionistas na região, o que compromete, dentre outras, as 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional adotada pelo Ministério da Saúde. Portanto, a implantação do 

curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo vem atender a 

uma necessidade social da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da população local – tônica do carisma camiliano. 

O Curso de Nutrição com Habilitação em Bacharelado do Centro Universitário 

São Camilo - Espírito Santo tem relevância social por atender à demanda não só da 

população de Cachoeiro de Itapemirim, mas também de outros municípios 

circunvizinhos.  Suas atividades tiveram início no primeiro semestre do ano 2006, 

tendo preenchido 90 vagas, época em que o curso contava com duas Nutricionistas, 

uma Economista Doméstica e uma Farmacêutica em seu quadro docente. 
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Ainda nesse período, foi realizado um encontro com profissionais atuantes na 

região, quando os estudantes puderam debater e conhecer melhor a realidade de 

atuação do Nutricionista nas diversas áreas de especialidade. 

Desde o segundo semestre de 2006, o curso vem desenvolvendo projeto de 

Extensão Universitária, participando do Projeto São Camilo Cuida e atuando com 

dois projetos exclusivos do curso: Promoção da saúde através da alimentação em 

escolas e Treinamento e capacitação profissional para serviços alimentares. Ainda 

nesse semestre, fez parte do Projeto de Pesquisa que analisou os dados 

populacionais levantados nas atividades de extensão do Projeto São Camilo Cuida, 

e também ocorreu a primeira semana científica do curso (I Jornada de Alimentação 

e Nutrição) 

No primeiro semestre de 2007, o curso aumentou para 130 o número de 

alunos e contou com a inclusão de mais uma Nutricionista e uma Tecnologista de 

Alimentos em seu quadro de docentes, instalando seus primeiros laboratórios 

específicos: Laboratório de Técnica Dietética e de Bromatologia.  

Atualmente, o curso tem 117 discentes, 04 docentes nutricionistas e 16 

professores em disciplinas de formação geral e básica, 02 laboratórios específicos 

(Técnica Dietética e de Bromatologia), laboratório de cito-histologia, laboratório de 

semiologia nutricional, atendimento nutricional no Centro de Reabilitação São 

Camilo-ES e diversos convênios para realização de estágio curricular (em torno de 

32), além de participar do programa de Iniciação Científica da FAPES e do Centro 

Universitário São Camilo- ES. Realiza, sistematicamente, desde 2006, o evento 

científico “Jornada de Alimentação e Nutrição, que já está em sua 10ª edição, 

contando também, a partir de 2010, com a “Mostra de Trabalhos Científicos”, que 

está em sua 7ª edição. Organiza e participa desde 2010 da Jornada Integrada de 

Farmácia e Nutrição, além de eventos anuais junto aos demais cursos da área da 

saúde do Centro Universitário.  

Contribui, também, em eventos locais e regionais nos quais divulga a 

profissão e o profissional por meio de instruções com materiais educativos 

impressos, audio-visuais, atendimentos, atividades práticas e palestras. 
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1.4 Fundamentação legal do Curso  

 

O Curso de Nutrição do Centro Universitário – Espírito Santo desenvolve seu 

projeto pedagógico em completa consonância com as diretrizes curriculares exigidas 

pelo MEC (Resolução CNE/CES N.° 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, PARECER 

CNE/CES N.° 1133 APROVADO EM 7/8/2001 e RESOLUÇÃO N.° 4 DE 6 DE ABRIL 

DE 2009 ) e pela União Social Camiliana (PDI 2008-2012), incluindo em seu bojo 

uma proposta de formação generalista. Compõe suas disciplinas de conteúdos 

necessários ao desenvolvimento das competências e das habilidades, gerais e 

específicas, descritas nas diretrizes curriculares, possibilitando, ainda, práticas 

pedagógicas voltadas à formação crítica, reflexiva, humanista e ética. 

Seguem abaixo outros documentos legais que embasam o curso: 

Leis 

 Lei 8234/91 e a Resolução CFN 380/2005: 

Trata sobre as áreas de atuação do nutricionista, além do código de ética 

profissional. 

 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:  

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

  

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999: 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

 

 Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000: 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

 Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002: 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras - e dá outras providências. 

 

 Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003: 
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Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 

providências. 

 

 Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004: 

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

 Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008: 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 

9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: 

Dispõe sobre o Estágio de estudantes e dá outras providências. 

 

 Lei nº 12.764 de 27 de Dezembro de 2012: 

Dispõe a proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

 

 

Portarias 

 Portaria nº 3.284, de 07 de novembro de 2003: 

Determina que devam ser incluídos e analisados, nos processos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, os 

requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências. 

 

 Portaria nº 2.051, de 09 de julho de 2004: 

Regulamenta os procedimentos de avaliação do sistema nacional de avaliação da 

educação superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

 Portaria INEP nº 107, de 22 de julho de 2004: 
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Define os critérios e procedimentos técnicos para a aplicação do ENADE, conforme 

determina o parágrafo único do art. 25 da Portaria 2.051 de 2004. 

 

 Portaria nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004: 

Dispõe sobre o protocolo por meio do SAPIEnS/MEC dos processos de autorização, 

reconhecimento e renovação  de reconhecimento de cursos superiores, aumento e 

remanejamento de vagas de cursos reconhecidos, desativação de cursos, além  de 

outros processos afins. 

 

 Portaria nº 1.606/04, de 01 de junho de 2004: 

Define cursos, datas e procedimentos do ENADE. Nela está incluso o Curso de 

Farmácia. 

 Portaria INEP nº 247, de 10 de maio de 2013: 

Define os componentes gerais e específicos da prova do ENADE para Nutrição. 

 

 Portaria MEC nº 1.741, de 12 de dezembro de 2011: 

Aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação de cursos de Graduação nos graus 

de tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado para as modalidades: presencial e a 

distância, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

 Portaria MEC nº 2.253, de 18 de outubro de 2001: 

Dispõe sobre a oferta de disciplinas em método não presencial. 

 

Resoluções  

 Resolução CNE/CES nº 05, de 07 de novembro de 2001: 

Institui as diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de graduação em Nutrição. 

 

 Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004: 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

 Resolução nº 03, de 2 de julho de 2007: 
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Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula, e 

dá outras providências. 

 

 Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de abril de 2009: 

Dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

Embasada por: 

o Parecer homologado CNE/CES nº 8, de 31 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

o Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

o Parecer CNE/CES nº 213, de 09 de outubro de 2008, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

 Resolução CONAMA nº 422, de 23 de março de 2012: 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, 

conforme a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e dá outras providências. 

 

 Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010: 

Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências. 

 

 Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012: 

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 

 Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012: 
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Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 

Pareceres 

 Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003. 

Referencial para diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação. 

 

 Parecer CNE/CES nº 329, de 11 de novembro de 2004:  

Define a duração de cursos presenciais de bacharelado.  

 

 Parecer CNE/CES nº 184, de 07 julho de 2006: 

Retifica o parecer CNE/CES nº 329/2004, referente à carga horária mínima dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, dos cursos de 

Ciências Biológicas, Educação Física, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, 

Pedagogia, Enfermagem, Biomedicina e Nutrição.  

 

 Parecer CONAES nº 4, de 17 de junho de 2010: 

Sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE. 

 

Resoluções  

 Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004: 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

 Resolução nº 03, de 2 de julho de 2007: 

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula, e 

dá outras providências. 

 

 Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de abril de 2009: 

Dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 
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Embasada por: 

o Parecer homologado CNE/CES nº 8, de 31 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

o Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

o Parecer CNE/CES nº 213, de 09 de outubro de 2008, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

 Resolução CONAMA nº 422, de 23 de março de 2012: 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, 

conforme a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e dá outras providências. 

 

 Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010: 

Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências. 

 

 Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012: 

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 

 Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012: 

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 

 

Resoluções do Conselho Federal de Nutrição - CFN 

Resolução CFN N°380/2005 dispõe sobre a definição das áreas de atuação 

do nutricionista e suas atribuições 

 

O Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo também atende à Resolução ME 

CNE/CES nº 3, de 2 de Julho de 2007, por meio de atividades de efetivo trabalho 
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discente, uma vez que no artigo 2º, inciso II da Resolução, a atividade acadêmica ou 

do trabalho discente efetivo pode ser compreendido como “atividades práticas 

supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, 

trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das 

licenciaturas.”. Nessa perspectiva, o curso de Nutrição, por meio do Sistema 

Acadêmico de Gestão, propõe ao corpo discente, em cada semestre, ao longo dos 

períodos de integralização, atividades tais como as citadas nessa Resolução, as 

quais complementam os estudos teóricos e práticos realizados em sala de aula. Tal 

dinâmica está explicitada em cada Plano de Ensino, é orientada pelo professor e 

supervisionada pelo coordenador de curso. 

Essas atividades propostas, mais que uma estratégia para complementação de 

carga horária, objetivam desenvolver no corpo discente a autonomia, a tomada de 

decisões, a pesquisa, a pró-atividade e, principalmente, o aprender a aprender - 

capacidades essenciais na construção de uma educação que forma e desenvolve o 

sujeito como ser humano e profissional, capaz de tornar diferenciada a sociedade na 

qual atua. 

 

2 Missão 

2.1 Da Instituição  

 

 “Promover o desenvolvimento do ser humano por meio da educação e da saúde, 

segundo os valores camilianos.” 

 

2.2 Do Curso  

 

                Formar um profissional de saúde generalista, que atua como tradutor da 

Ciência da Nutrição, por meio de conhecimentos técnicos, científicos e éticos, e que 

tem por objeto de estudo a relação homem-alimento e por objeto de trabalho a 

alimentação e nutrição de indivíduos e grupos populacionais. 
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3 Concepção do Curso  

 

Desde a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação, ficou decidido que os projetos pedagógicos do curso de graduação 

deveriam contemplar o desenvolvimento das competências no sentido de favorecer 

o crescimento intelectual e profissional de modo autônomo e permanente. Essa 

recomendação apontava para a continuidade do processo de formação acadêmica 

e/ou profissional, que não termina com a concessão do Diploma de Graduação. 

Dentro dessa perspectiva, o Projeto Pedagógico do curso de Nutrição do 

Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo fundamenta-se na missão e 

objetivos educacionais institucionais que garantem o ideal camiliano nas dimensões 

comunitária, formativa, educativa, hospitalar e missionária. O compromisso do curso 

é, pois, assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação oferecida 

aos estudantes, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. 

O Curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

mescla o caráter assistencialista com o clínico, uma vez que adota como concepção 

a filosofia camiliana de promover a saúde e formar profissionais éticos e 

competentes. Além disso, proporciona aos estudantes a oportunidade de adquirir 

conhecimentos e experiências necessários para a atuação do Nutricionista em 

outras áreas como alimentação institucional e saúde coletiva.  

O crescimento populacional, aliado às políticas de saúde, provocou a 

formação de um perfil nutricional diversificado nas regiões geográficas brasileiras. 

Essas diversificações têm sido alvo de estudo e questionamento por parte de 

organizações governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, 

que investem em projetos de saúde na área da Nutrição Humana, como, por 

exemplo, o PROGRAMA FOME ZERO, do Ministério Extraordinário de Segurança 

Alimentar e Combate à Fome, ESF – Estratégia de Saúde da Família do Ministério 

da Saúde, FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do MEC, com 

recursos financeiros para ampliação da Merenda Escolar, inclusive o PNAE 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar) e incentivos do Banco Mundial para 

pesquisa, tratamento e recuperação do estado nutricional em patologias específicas.  

Esse panorama da saúde brasileira exige a atuação de profissionais 

altamente qualificados, que integrados com profissionais de outras áreas, sejam 
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capazes de programar e executar planos de intervenção fundamentados em 

conhecimentos científicos. A prova disso é o atual fenômeno conhecido como 

Transição Nutricional, no qual as populações de países em desenvolvimento, 

inclusive o Brasil, apresentam crescentes índices epidemiológicos de excesso de 

peso e obesidade em contrapartida a uma diminuição dos casos de desnutrição 

(BATISTA FILHO & RISSIN, 2003). 

O papel do nutricionista dentro do propósito da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição e da Política de Segurança Alimentar e Nutricional é, 

fundamentalmente, o de promover práticas alimentares e estilos de vida saudável, 

além de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à 

alimentação e nutrição.  

Todas essas considerações ratificam a demanda social para o curso de 

Nutrição no Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, de modo que esta 

Instituição de Ensino Superior possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

da população – tônica do carisma camiliano – sob enfoque educacional. Aliado 

também a esses aspectos, o Curso de Graduação em Nutrição do Centro 

Universitário São Camilo – Espírito Santo desenvolve competências, habilidades e 

atitudes que estão cada vez mais em voga na sociedade contemporânea como atuar 

em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, alimentar 

e sanitária, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida humana.  

Os conteúdos essenciais para o Curso de Nutrição devem estar relacionados 

com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrando à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade 

das ações do cuidar em Nutrição. 

A valorização da Nutrição tanto no âmbito social como no econômico, ao lado 

da crescente preocupação da população por uma melhor qualidade de vida, tem 

promovido a relevância do profissional nutricionista na sociedade e aumentado sua 

empregabilidade nos setores de serviços. O campo ocupacional atualmente valoriza 

o nutricionista com visão holística, com conhecimento das inovações tecnológicas na 

área da Nutrição e com aptidão para resolver problemas, trabalhar em equipe e 

tomar decisões de forma autônoma. 

Portanto, o curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo enfoca a formação generalista por meio de uma organização curricular cujo 
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eixo norteador ergue-se na relação teoria-prática. Essa estrutura curricular é fruto de 

discussões em Colegiado que procura sempre atualizar o seu conteúdo de acordo 

com as mudanças exigidas pelo mercado, o Ministério da Educação e legislações 

pertinentes à profissão do nutricionista.  Para tanto, essa estrutura curricular é 

definida segundo os seguintes princípios: 

 Formação técnica mesclando o caráter humanístico às prerrogativas das 

atividades inerentes ao nutricionista; 

 Formação voltada também às Ciências Humanas como identidade do 

nutricionista camiliano, atendendo à valorização dos aspectos sociais e 

econômicos da Ciência da Nutrição; 

 Inserção das atividades interdisciplinares, permitindo a visão holística da 

Ciência da Nutrição e a busca de soluções efetivas para problemas relativos à 

realidade social e ao mercado de trabalho contemporâneo. 

Organização dos conteúdos considerando-se deferentes didáticas, tais como 

aulas práticas e atividades de pesquisa e extensão. 

 

3.1 Princípios teóricos  

 

Ao longo das décadas, a sociedade vem presenciando alterações 

significativas no processo de ensino das profissões da saúde. Dentre os inúmeros 

fatores, a garantia da identidade profissional, a necessidade de composição de 

equipes multi e interprofissionais, a formação técnica permeando a humanista em 

seus diversos âmbitos, como educação ambiental, em direitos humanos, envolvendo 

as relações étnico-raciais, bem a evolução crescente das ciências da saúde têm sido 

determinantes nesse processo.  

O campo de atuação do nutricionista é amplo e vasto, considerando 4 

grandes áreas de atuação previstas pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN). 

É nessa perspectiva que o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

vem garantindo a qualidade na formação e capacitação profissional dos 

nutricionistas. O currículo pleno apresenta bases sólidas para uma formação 

generalista consistente e, principalmente, as disciplinas específicas dão condições 

ao futuro profissional de atuar em todos os níveis de atenção à Saúde com 

competência intelectual, habilidade prática, flexibilidade e criatividade. Tudo isso 
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dentro dos padrões éticos de valorização da vida e de dignidade do homem, 

atendendo assim à demanda profissional local, do país e do mundo, bem como aos 

Princípios Camilianos expostos do PDI e no PPI da IES. 

Fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Graduação em Nutrição, o Curso define a formação do profissional com uma visão 

generalista, capaz de compreender e atuar de forma humanística e crítica, 

obedecendo aos preceitos bioéticos para suas ações e apresentando 

conhecimentos suficientes para refletir científica e intelectualmente. 

A profissão não se prendeu apenas ao setor saúde - determinantes comuns 

em outros países. A evolução da prática profissional em Nutrição no Brasil realizou-

se sob condições específicas e relacionadas tanto ao processo social como no setor 

saúde. Essa evolução ampliou a formação do profissional de modo a atender às 

expectativas sociais no campo da vigilância nutricional e alimentar, assistência 

nutricional ao indivíduo e aos grupos populacionais; marketing em alimentação e 

nutrição, entre outros, sem perder de vista a sua identidade profissional de origem 

que é a relação homem-alimento. 

 

 

4. Objetivos do Curso  

 

4.1 Geral  

Formar profissionais da área da Ciência da Nutrição capacitados para atuar 

com percepção crítica da realidade social, desenvolver atividades técnicas 

fundamentadas em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural 

e econômica do seu meio, em prol de uma atuação futura que considere as 

necessidades sociais, com ênfase nos direitos humanos, perpassando pelas 

relações étnico-raciais, questões ambientais, a ética e a bioética, promover, 

preservar e recuperar a saúde individual e coletiva, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida, por meio da alimentação equilibrada, baseando-se sempre em 

habilidades de atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento, e educação permanente. 
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4.2 Específicos  

Em consonância com as resoluções do Conselho Nacional de Educação, o 

Curso de Nutrição compreende conteúdos e implementa atividades específicas, que 

se constituem em um referencial para a formação do nutricionista, considerando o 

perfil profissional. Nessa direção, são desenvolvidas ações que conduzem a:  

 Formar profissionais criativos, críticos e com fundamentação técnico-científica 

e humanista, por meio de vivências teórico-práticas que lhes permitam 

desenvolver habilidades relacionadas ao aprender autônomo, 

instrumentalizando-os para analisar, questionar, repensar, investigar e intervir 

na realidade; 

 Compreender o processo de desenvolvimento humano em suas múltiplas 

dimensões; 

 Adquirir a capacidade de lidar com diversas situações em que a Nutrição 

garanta a promoção, manutenção e/ou recuperação da saúde; 

 Desenvolver projetos interdisciplinares, com vista a atender às novas 

propostas curriculares; 

 Desenvolver habilidades relacionadas ao planejamento, diagnóstico e 

intervenções na área de alimentação e nutrição considerando a influência 

sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 

utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população; 

 Vivenciar experiências em equipes multiprofissionais, através de ações que 

promovam o desenvolvimento de relações interpessoais e de cooperação; 

 Demonstrar ética na atuação profissional e a conseqüente responsabilidade 

social; 

 Adquirir habilidades relacionadas à aplicabilidade de diversas tecnologias no 

âmbito da Ciência da Nutrição. 

 

 

5 Linhas de atuação  

 

Das origens, na década de quarenta, até a presente data, a profissão do 

Nutricionista não se prendeu, apenas, ao setor da saúde - determinantes comuns 

em outros países. A evolução da prática profissional em Nutrição no Brasil ocorreu 
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sob condições específicas, relacionadas tanto ao processo social como ao setor da 

saúde.  Essa evolução ampliou a formação do profissional de modo a atender às 

expectativas sociais, no campo da vigilância nutricional e alimentar, a assistência 

nutricional ao indivíduo e aos grupos populacionais, ao marketing em alimentação e 

nutrição, entre outros, sem perder de vista sua identidade profissional de origem.  

A Resolução CFN N°380/2005 dispõe sobre a definição das áreas de atuação 

do nutricionista e suas atribuições, a saber: 

I. Alimentação Coletiva - atividades de alimentação e nutrição realizadas nas 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), como tal entendidas as empresas 

fornecedoras de serviços de alimentação coletiva, serviços de alimentação 

autogestão, restaurantes comerciais e similares, hotelaria marítima, serviços de 

buffet e de alimentos congelados, comissárias e cozinhas dos estabelecimentos 

assistenciais de saúde; atividades próprias da Alimentação Escolar e da 

Alimentação do Trabalhador; 

II. Nutrição Clínica - atividades de alimentação e nutrição realizadas nos 

hospitais e clínicas, nas instituições de longa permanência para idosos, nos 

ambulatórios e consultórios, nos bancos de leite humano, nos lactários, nas centrais 

de terapia nutricional, nos Spa e quando em atendimento domiciliar; 

III. Saúde Coletiva - atividades de alimentação e nutrição realizadas em 

políticas e programas institucionais, de atenção básica e de vigilância sanitária; 

IV. Docência - atividades de ensino, extensão, pesquisa e coordenação 

relacionadas à alimentação e à nutrição; 

V. Indústria de Alimentos - atividades de desenvolvimento e produção de 

produtos relacionados à alimentação e à nutrição; 

VI. Nutrição em Esportes - atividades relacionadas à alimentação e à nutrição 

em academias, clubes esportivos e similares; 

VII. Marketing na área de Alimentação e Nutrição - atividades de marketing e 

publicidade científica relacionadas à alimentação e à nutrição 

 

Seguindo esse contexto, o profissional a ser formado pelo Centro Universitário 

São Camilo – Espírito Santo, dotado de uma visão global da profissão, estará 

integrado à realidade política, social e tecnológica, e comprometido com a melhoria 

das condições de saúde e com a prevenção/tratamento de doenças de indivíduos ou 
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grupos populacionais, contribuindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade de 

vida. 

 

 

6 Perfil Docente  

 

Seguindo as diretrizes advindas da União Social Camiliana, o Centro 

Universitário São Camilo – Espírito Santo traça como linha norteadora para o 

profissional camiliano a concepção de que o educador é, em primeiro lugar, um ser 

humano e, como tal, é construtor de si mesmo e da história por intermédio da ação 

e é determinado por ações e circunstâncias que o envolvem. Tem um papel 

específico na relação pedagógica.  

O professor do Curso de Nutrição, com base nas premissas da União Social 

Camiliana, deverá ser um profissional ético, inovador, determinado e com 

competências e habilidades que atendam às expectativas dos alunos.   

Para exercer o papel de educador, o Professor deverá preferencialmente 

estar atuando em áreas afins do Curso, ou seja, deve ter prática profissional 

necessária para estabelecer uma boa relação ensino-aprendizagem. Esse 

profissional não poderá ignorar o caráter da Instituição, pois sabe que faz parte de 

uma entidade estruturada, integrada por um conjunto de pessoas a serviço de 

determinados fins que precisam ser alcançados coletivamente. Deverá promover 

situações de aprendizagem de modo que os alunos conheçam e pratiquem os 

princípios camilianos. 

O profissional esperado deve ter qualificação adequada que poderá ser 

inferida por meio de fatores como: qualificação acadêmica, titulação obtida ao 

longo de sua vida; experiência docente, traduzida no tempo de exercício do 

magistério; experiência profissional na sua área de atuação, pelo tempo do 

exercício profissional na área em que atua ou afins; adequação da formação, 

proporcionada pela adequação da formação do professor às disciplinas que 

ministra. Outras qualidades que deverão compor o perfil do professor, almejado 

para o curso, consistem em: habilidades para comunicação, entusiasmo para o 

desenvolvimento de estratégias educacionais mais efetivas, participação em 
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sociedades educacionais e técnico-científicas, exercício efetivo das atividades de 

nutricionista em áreas compatíveis com as do ensino do programa.   

Enfim, espera-se que o docente do Centro Universitário São Camilo - 

Espírito Santo: 

a. Considere-se sujeito em formação; 

b. Articule teoria e prática de forma efetiva e evidenciada; 

c. Aproprie-se de novas linguagens e recursos tecnológicos, visando à 

melhoria do seu desempenho; 

d. Preocupe-se com o desenvolvimento ético, estético e profissional do 

aluno; 

e. Promova a autonomia intelectual e acadêmica do aluno; 

f. Conceba a avaliação da aprendizagem discente como processual e 

investigativa; 

g. Reflita sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos e proponha 

alternativas de superação; 

h. Problematize a ação docente e seus desafios; 

i. Comprometa-se com o desenvolvimento do projeto pedagógico do 

Curso e, em especial, com as ementas dos componentes curriculares e elabore 

propostas de revisão ou correção de rumos quando identificar essa necessidade; 

j. Comprometa-se com as questões ambientais e relacionadas aos 

direitos humanos, com ênfase às relações étnico-raciais; 

k. Demonstre capacidade de dialogar com a comunidade acadêmica, 

além de demonstrar flexibilidade e competência em lidar com os conflitos, as 

diferenças e as diversidades; 

l. Considere as diferentes potencialidades dos discentes e realize um 

processo ensino aprendizagem inclusivo; 

m. Invista na pesquisa como um componente da formação do profissional 

formado no Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, contribuindo para o 

aperfeiçoamento e avaliação das atividades desenvolvidas; 
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n. Participe das avaliações institucionais; 

o. Promova tempos e espaços para a participação dos alunos em projetos 

de pesquisa, ensino e extensão; 

p. Estimule a futura inserção do aluno em programas de pós-graduação. 

 

7 Perfil Profissional do Egresso  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Nutrição 

(RES. N.° 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001 ) definem princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos na formação acadêmica de egressos, importantes para o 

desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos. Nesse 

sentido, definem o perfil do nutricionista com formação generalista, humanista, 

crítica, capacitado a atuar no mercado, visando à segurança alimentar e à atenção 

dietética, em todas as áreas de conhecimento em que a alimentação e a nutrição se 

apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e 

para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexão 

sobre a realidade econômica, política, social e cultural.  

As perspectivas profissionais do nutricionista têm sido bastante 

incrementadas nos dias atuais. A busca por práticas alimentares e/ou nutricionais 

adequadas, pela população, na prevenção de doenças e na recuperação e 

manutenção da saúde, tem realçado o significativo papel do nutricionista no contexto 

sócio-econômico e político do país.  

As exigências do contexto brasileiro atual apontam para as novas formas de 

trabalhar, alterando o perfil dos profissionais que necessitam desenvolver 

competências específicas, considerando os novos elementos inseridos no mundo do 

trabalho. 

Aos nutricionistas são sinalizadas novas frentes de trabalho, em virtude das 

rápidas transformações que têm se efetivado, considerando os movimentos 

decorrentes dos avanços da ciência e tecnologia, globalização da economia e do 

conjunto de políticas de saúde. 

A Figura 1 traz o perfil do profissional nutricionista em formação, seguindo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Nutrição 
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Figura 1 - Perfil do Profissional Nutricionista em formação no Centro Universitário 

São Camilo – Espírito Santo 

Fonte:  

Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição. Eixos Estruturantes 

 

 

7.1 Competências e habilidades  

 

A formação do Nutricionista tem por objetivo dotar o profissional, com visão 

generalista, humanista e crítica. Capacitado a atuar, visando à segurança alimentar 

e a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a 

nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação 

da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, 

com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. Como 

competências gerais podem-se citar: 

 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde tanto em nível individual quanto 

coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de 
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forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, 

sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade 

e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 

não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 

saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando ao uso apropriado, 

eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para esse fim, esses 

profissionais devem possuir competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 

com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação 

envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de 

comunicação e informação; 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação 

e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 

estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças 

na equipe de saúde; 

 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender  

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Dessa forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 
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compromisso com a sua educação e o treinamento/Estágios das futuras 

gerações de profissionais, proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico-profissional, a formação 

e a cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

O nutricionista é um especialista na área de Nutrição e Alimentação e seu 

campo de trabalho é muito amplo. No mercado de trabalho, independente de 

sua área de atuação, o nutricionista terá as seguintes atribuições privativas: 

 Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações 

dos alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção 

dietética; 

 Contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de 

indivíduos e grupos populacionais; 

 Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação; 

 Atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária, visando à promoção da saúde em âmbito 

local, regional e nacional; 

 Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de 

vigilância nutricional, alimentar e sanitária; 

 Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional;  

 Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, 

analisar, supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para 

indivíduos sadios e enfermos; 

 Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando à 

manutenção e ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e 

enfermas; 

 Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, 

considerando a influência sócio-cultural e econômica que determina a 

disponibilidade, consumo e utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e 

pela população;  

 Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, 

supervisionar, implementar, executar e avaliar atividades na área de 

alimentação e nutrição e de saúde; 
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 Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade 

da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema;  

 Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de 

alimentação e nutrição; 

 Atuar em marketing em alimentação e nutrição; 

 Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência; 

 Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua 

utilização na alimentação humana; 

 Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição; 

 Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano 

integrando equipes multiprofissionais. 

A formação do Nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

7.2 Relação entre as habilidades, disciplinas e o perfil pretendido  

 

Este projeto procura apresentar uma proposta metodológica que estimula o 

aluno a aprender, a transformar seus pensamentos e atitudes, e que permite o 

desenvolvimento e a avaliação de habilidades e de competências num processo 

contínuo e permanente, necessário a um profissional com formação generalista, com 

ampla ênfase na alimentação e nutrição. 

A capacitação profissional nutricional deve estar alicerçada no 

desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício do pensamento 

crítico e juízo profissional; gerenciamento, análise de dados, documentação, tomada 

de decisões e solução de problemas; comunicação oral e escrita; construção do 

conhecimento e desenvolvimento profissional; interação social; atuação ética e 

responsável, com compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu 

meio.  

Para isso, é necessário construir um currículo de modo a permitir a integração 

entre as ciências biológicas e da saúde, sociais, humanas e econômicas, da 
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alimentação e nutrição, e dos alimentos propriamente ditas. Despertando, desde os 

primeiros períodos do Curso, o interesse para o desenvolvimento dessas 

competências que irão prepará-lo para enfrentar novos desafios, recebendo 

informações sobre os princípios e fundamentos da profissão, ressaltando sua 

importância, a responsabilidade do papel social e o compromisso com a cidadania.  

O aluno deve sentir-se um estudante de Nutrição desde o início do Curso de 

forma a estar motivado para a aprendizagem da profissão. Assim, o currículo 

apresenta disciplinas profissionalizantes (História da Nutrição, Administração e 

Marketing aplicados à Nutrição, Química aplicada à Nutrição e Economia aplicada à 

Nutrição) que estão presentes já no primeiro período. Ao longo do Curso, o aluno 

estará envolvido em atividades de Estágios profissionalizantes, evidenciando o 

aprendizado nas Práticas Profissionais, sendo estimulados a aprender a apreender e 

não simplesmente receber o conhecimento sem críticas. 

A participação em programas de iniciação científica, atividades em 

laboratórios, programas de monitoria e aulas práticas, associados aos Estágios 

supervisionados curriculares na área de Nutrição Clínica, Saúde Coletiva, 

Alimentação Institucional e Gestão em Nutrição Esportiva, constituem fatores que 

favorecem o estabelecimento do perfil desejado para o egresso, habilitando-o à 

prática profissional. 

Para garantir ao aluno a posição de sujeito no processo de aprendizado, 

estimula-se a participação em atividades complementares de ensino, pesquisa e 

extensão, uma vez que a formação do Nutricionista tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o desenvolvimento de competências 

e habilidades gerais já abordadas. 

O Curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

forma profissional da saúde com visão generalista, capacitado a atuar com 

percepção crítica da realidade social, pautado em princípios éticos, em todas as 

áreas do conhecimento em que a relação Homem-Alimento se apresente como 

fundamental. 

Para atender a esse perfil, o Curso trabalha no desenvolvimento das 

seguintes habilidades e competências: 

       Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
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 Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, 

sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

 Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente 

com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção 

científica, de cidadania e de ética; 

 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de 

forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social; 

 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

 Realizar atenção dietética, com proposta de intervenção, visando à 

manutenção ou melhoria ou melhoria das condições de saúde de coletividades 

sadias e/ou enfermas. 

 Atuar com visão holística do ser humano, integrando equipes 

multiprofissionais de saúde. 

 Exercer suas atividades em avaliação nutricional, diagnóstico nutricional e 

prescrição dietética e ditetoterápica, respeitando a influência sócio-cultural e 

econômica do indivíduo ou de grupos populacionais. 

 Planejar, organizar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, 

voltada à melhoria das condições nutricionais dos indivíduos, de modo a atingir 

as metas institucionais. 

 Aplicar conhecimentos sobre técnicas dietéticas e ciências dos alimentos no 

estudo das transformações dos alimentos, sua biodiponibilidade e seu 

aproveitamento pelo organismo humano. 

 Atuar em políticas e em programas de educação, segurança e vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária visando à promoção da saúde em âmbito local, 

regional e nacional. 
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 Desenvolvimento de atividades ligadas ao marketing nutricional, no 

conhecimento integral dos alimentos e produtos. 

Portanto, o nutricionista egresso camiliano, possui ações fundamentadas no 

domínio de conhecimentos e práticas articuladas à realidade social e ao mercado de 

trabalho contemporâneo, buscando, sempre, soluções criativas em atenção à 

necessidade da população atendida.  

 

 

7.3 Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

As políticas estabelecidas pelo Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo proporcionam formação da pessoa, nas áreas da saúde e da educação, 

desenvolvendo as competências técnica, política, estética e ética, numa ação 

sistêmica e perene na construção do futuro. Para tanto, há, a partir de reuniões com 

os docentes de cada um dos cursos de graduação, a sistematização da prática de 

revisão e reforma dos projetos acadêmicos e didático-pedagógicos – conforme 

prescrito no PDI – visando à atualização/reformulação curricular, adequando-os ao 

contexto sócio-econômico e aos ditames das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O Curso de Graduação Nutrição tem um projeto pedagógico construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  Este 

projeto pedagógico busca a formação integral e adequada do aluno por meio de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Na construção do Projeto Pedagógico do Curso, são observados princípios 

norteadores de flexibilidade, autonomia, integração, atualização e humanização, 

preconizadas nos documentos oficiais e nas políticas institucionais. A humanização 

e a ética foram preservadas como eixo norteador, transversal e interdisciplinar a 

partir da Bioética, disciplina obrigatória em todos os cursos, a partir de 2005. 

As disciplinas optativas, e realização de Atividades Complementares na forma 

de Palestras, Seminários, Congressos, Simpósios, Jornadas e Fóruns, constituem 

espaços de autonomia, integração e atualização aos discentes. 

A prerrogativa para Centro Universitário São Camilo enfoca ensino e extensão, 

entendendo que a qualidade do ensino ministrado está relacionada à interlocução da 
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Instituição com os avanços científicos das áreas de saber dos cursos oferecidos, 

configurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, 

proporciona, aos discentes, o desenvolvimento de capacidades fundamentais ao 

processo de aprendizagem, integrando conhecimentos interdisciplinares, teóricos e 

práticos, capacitando-os à análise e à atuação profissional crítica e socialmente 

relevante. 

Evidências das informações anteriores são: criação de espaços formadores 

em Metodologia Científica, implantação dos Programas de Iniciação Científica 

Voluntário, Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Científica e Programa de 

Monitoria, aprovados pelos Conselhos Superiores. A participação em eventos 

acadêmicos é estimulada pela IES com apoio financeiro. 

A extensão, no Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo interliga a 

IES nas suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da comunidade 

interna e externa. Os objetivos estratégicos alinham-se às disposições institucionais 

do PDI, propondo a articulação com o PPI, sendo que projetos desenvolvidos pela 

extensão evidenciam sua articulação. 

Os projetos desenvolvidos por meio da extensão no Curso de Nutrição 

asseguram ao discente a participação em seminários, eventos, visitas técnicas, 

estando vinculados aos conteúdos ministrados, estabelecendo articulação com a 

pesquisa. 

Nesse contexto, o aluno já no 2º período da graduação é inserido em 

atividades voltadas à sociedade, através do Projeto São Camilo volta à Comunidade 

e o Trabalho de Produto Final, nos quais o aluno levá a populações específicas 

conhecimentos relacionados às disciplinas do período em questão, com medidas 

preventivas e informativas relacionadas à educação nutricional. 

Servindo de elo entre tais ações, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o 

Colegiado de Nutrição e a Coordenação de Curso devem articular os planejamentos 

em cada área, visualizando a integração dessas áreas para melhor desempenho do 

discente no que tange aos indicadores de qualidade propostos pelo Ministério da 

Educação. 
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8 Organização Curricular  

 

O Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, atendendo a LDB/96 e ao 

Parecer CNE/CES 1.210/2001 de 12 de setembro de 2001, que determinam a 

flexibilidade curricular como forma de atender às diversidades e às necessidades 

dos discentes, estabelece que as matrizes curriculares de seus cursos se 

fundamentem em quatro princípios norteadores: flexibilidade, autonomia, integração 

e atualização.  

Segundo as Diretrizes Curriculares, o perfil do egresso profissional 

Nutricionista deve basear-se em uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva. Para isso, propõem-se uma aprendizagem baseada no diagnóstico e 

resolução de problemas para o setor Nutricional, com estreita integração com os 

cursos de Enfermagem e Farmácia. Para atender às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Nutrição, propõe-se eficaz e inovadora 

matriz curricular, organizada por meio de Eixos Estruturantes nucleados e 

específicos, que visam atender às necessidades interdisciplinares, multiprofissionais 

e pontuais. Essa articulação pode ser visualizada através da interpretação do mapa 

conceitual apresentado adiante. 

A organização curricular proposta neste Projeto Pedagógico de formação do 

profissional Nutricionista fundamenta-se nas seguintes diretrizes básicas: 

a) vinculação teoria e prática, inserindo-as na dinâmica das ações educativas como 

pólos indissociáveis que se constituem unidades na condição humana. 

b) a pesquisa como processo educativo que se constrói a cada momento 

constituindo-se em uma busca contínua de criação e produção do conhecimento.  

 Os Eixos Estruturantes se interrelacionam para construir um currículo capaz 

de formar um nutricionista com perfil generalista, capaz de compor equipes 

multidisciplinares.  

 Por meio do Eixo Ciências Sociais, Humanas e Econômicas, o graduando 

adquire conhecimentos relacionados às diversas dimensões da relação 

indivíduo/sociedade que lhe darão suporte para a Ciência da Alimentação e 

Nutrição, que, por sua vez, discute conteúdos teóricos e práticos relacionados à 

pesquisa e ao desenvolvimento das áreas que constituem a profissão Nutricionista, 

os quais levam em consideração todo o processo saúde-doença do cidadão, 
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ancorando-se assim nos conteúdos teóricos e práticos trabalhados no Eixo Ciências 

Biológicas e da Saúde, assumindo também as diversas dimensões da relação 

homem/alimento compreendidas no Eixo Ciências dos Alimentos. 

Tudo isso propicia ao futuro Nutricionista condições de atuar em todos os 

níveis de atenção à Saúde com competência intelectual, habilidade prática, 

flexibilidade e criatividade, dentro dos princípios da Bioética e de valorização da vida 

e da dignidade do homem. 

Ressalta-se que a União Social Camiliana tem como Política de ensino, para 

todos os níveis da educação, contribuir para a formação humanística fundamentada 

na ética, conjugando a espiritualidade e o conhecimento científico, numa atitude de 

compreensão da pessoa e da sociedade, no contexto de suas manifestações sócio-

culturais e do meio-ambiente, proporcionando a formação do indivíduo, nas áreas de 

saúde e da educação, desenvolvendo-lhe a competência técnica, política, estética e 

ética, numa ação sistêmica e perene na construção do futuro. 

Na constante perspectiva de se garantir a qualidade da formação e 

capacitação profissional, propõem-se um currículo pleno de bases sólidas, com uma 

boa formação básica, e principalmente com as disciplinas específicas, clínicas e 

estágios obrigatórios. 

Em meio à matriz curriclar, tem-se o Projeto Integrador alocado no 4º período, 

que garante ao aluno a vivência de atividades práticas de avaliação e debate de 

resolução de casos clínicos. O seu objetivo é integrar o conteúdo das disciplinas do 

semestre que compõem os passos para a assistência nutricional, estabelecer o 

raciocínio de assistência nutricional e elaborar o diagnóstico de nutrição proposto 

pela Academy of Nutrition and Dietetics – AND (Academia de Nutrição e Dietética e 

pela Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) 

Essa proposta permite ao aluno ficar apto a reconhecer a importância da 

assistência nutricional sistematizada em nível hospitalar e ambulatorial, estando 

capacitado a aplicar os conhecimentos de nutrição na assistência nutricional integral 

e desenvolver atitude crítica na prática profissional.  

O Projeto Integrador possui uma carga horária complementar, a ser 

contabilizada ao final do curso que, epistemologicamente, contribui para a formação 

do acadêmico de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, sob a 
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ótica da interdisciplinaridade, podendo utilizar espaços formais e não formais de 

ensino. 

 

9 Planejamento e Filosofia Curricular  

 

A União Social Camiliana tem como Política de ensino, para todos os níveis 

da educação, contribuir para a formação humanística, fundamentada na ética, 

conjugando a espiritualidade ao conhecimento científico, numa atitude de 

compreensão da pessoa e da sociedade, no contexto de suas manifestações sócio-

culturais e do meio-ambiente. Busca, ainda, proporcionar a formação do indivíduo, 

nas áreas de saúde e da educação, desenvolvendo-lhe a competência técnica, 

política, estética e ética, numa ação sistêmica e perene na construção do futuro. 

Nesse contexto, e com base nas Diretrizes Curriculares do Curso de Nutrição, 

a organização curricular do curso de bacharelado em Nutrição do Centro 

Universitário São Camilo – Espírito Santo foi elaborada com base numa visão 

humanística, ética e sistêmica, buscando-se uma formação inovadora e preocupada 

com a formação de um profissional que integre múltiplos conhecimentos e os 

reelabore de acordo com as necessidades. Além disso, o curso promove a 

acessibilidade pedagógica e atitudinal, uma vez que desenvolve uma visão do outro 

sem preconceitos, respeitando as diferenças e buscando pedagogicamente incluir o 

discente. 

O planejamento curricular do curso de Nutrição segue uma coerência 

pedagógica em que as disciplinas que embasam os saberes do egresso estão 

organizadas numa sequência que facilita o aprendizado e, consequentemente, a 

formação do discente, alicerçado nos eixos: Ciências Biológicas e da Saúde; 

Ciências Sociais, Humanas e Econômicas; Ciências da Alimentação e Nutrição; 

Ciências dos Alimentos e Práticas Profissionais.  

Assim, o curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo 

– ES visa ao aperfeiçoamento e à aprendizagem significativa, pois possibilita, por 

meio de sua organização curricular, a construção do conhecimento técnico-científico 

em constante relação com a prática, na busca da solução para as demandas da 

região Sul Capixaba.  
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Portanto, do ponto de vista epistemológico, o curso de Bacharelado em Nutrição 

do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo parte da concepção de que o 

conhecimento é resultado de um processo dinâmico, em que a interação sujeito-

objeto se encontra mediada por outros sujeitos e pelas circunstâncias históricas e 

culturais.  Por isso, o curso busca por meio de sua organização curricular atividades 

que promovam a integração entre as disciplinas, possibilitando ao aluno condições 

de pesquisa, e visa, prioritariamente, formar um profissional que possa compreender 

o conhecimento como adquirido em processo dialógico, de partilha e construção 

coletiva.   

O Nutricionista em formação do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo, durante todo o Curso, é estimulado a atuar em um conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto 

coletiva, tendo o alimento como insumo essencial. Isso envolve ações que 

promovam o acesso e o uso correto de alimentos, a pesquisa, o desenvolvimento e 

a produção de alimentos e sub-produtos, bem como a sua aquisição, preparo, 

distribuição, garantia da qualidade dos produtos/preparações e serviços, 

acompanhamento e avaliação nutricional e dietética, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população local e das 

cidades adjacentes.  

O contato com a comunidade se iniciará a partir dos primeiros períodos, visto 

que as atividades de extensão iniciam-se a partir do 2° período, permitindo a 

participação do aluno em formação das atividades que caracterizam o universo 

profissional, desde o princípio do Curso. Está prevista a realização de atividades 

junto com os demais estudantes dos cursos de graduação da saúde como, por 

exemplo, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia na atenção básica, inclusive nas 

Estratégias de Saúde da Família, trabalho que reafirma a relação dos estudantes 

com a sociedade e seu papel como agente solucionador de questões relacionadas à 

saúde da população. 

Ao longo de sua estrutura curricular, é possível identificar inúmeras disciplinas 

ofertadas em caráter optativo, sendo que o discente obrigatoriamente deve cursar 

uma que seja intercurso e outra que seja intracurso, totalizando 80 horas/aula. Como 

tal carga horária é parte inclusa em sua matriz, não há ônus para o acadêmico 

cursá-las, exceto que haja o interesse em outras optativas posteriormente, que 
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deverão ser computadas como horas de atividades complementares, respeitando 

regulamento específico. Tais disciplinas ficam dispostas ao longo dos oito períodos 

letivos do Curso, sendo que as intercurso podem ser cursadas por acadêmicos de 

qualquer período letivo. Já as intracurso deverão ser aplicadas a discentes que 

estejam cursando minimamente o período base da disciplina optativa em questão. 

Articulando o conhecimento construído ao longo da sua formação, o discente 

desenvolverá atividades de Extensão, de Iniciação Científica e TCC, sempre 

orientado por um docente responsável por incentivar seu crescimento ideológico e a 

construção de novos conhecimentos. Dessa forma, garante-se a visão 

interdisciplinar, estímulo à capacidade de expressão, consolidação dos 

conhecimentos abordados no Curso e o aprofundamento científico e analítico do 

futuro administrador frente à realidade social e profissional. 

Dessa forma, garantimos visão interdisciplinar, estímulo à capacidade de 

expressão, consolidação dos conhecimentos abordados no Curso e o 

aprofundamento científico e analítico do futuro Nutricionista frente à realidade social 

e profissional. 

Para tal, a cada semestre letivo a IES oferta edital próprio em que cada 

Colegiado de Curso, junto a seu NDE (Núcleo Docente Estruturante), define as 

disciplinas optativas a serem ofertadas. Além dessas, os coordenadores de Curso 

estipulam as disciplinas intercurso a serem ofertadas, de acordo com as 

necessidades e realidades pertinentes à época. 

A Figura 2 traz uma demonstração, por meio de mapa conceitual do Curso de 

Nutrição da IES, sobre as relações existentes entre os conteúdos básicos, 

complementares e referentes às práticas profissionais. 
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9.1 Conteúdos curriculares  

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Nutrição devem 

basear-se em uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Para tal, os 

conteúdos devem ser contemplados por norteadores, doravante Eixos Estruturantes, 

nos quais se enquadram as disciplinas, caracterizando a interdisciplinaridade do 

Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo. A saber, seguem os Eixos e suas ementas: 

 Ciências Sociais, Humanas e Econômicas – incluem-se os conteúdos 

referentes às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para 

a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais e conteúdos envolvendo a comunicação, a economia e 

gestão administrativa em nível individual e coletivo, como suporte à atividade 

nutricional;  

 Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) 

de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e 

função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, 

microbiológicos, imunológicos, genética molecular e bioinformática em todo 

desenvolvimento do processo saúde-doença, inerentes aos serviços nutricionais; 

 Ciências da Alimentação e Nutrição – incluem-se os conteúdos teóricos e 

práticos relacionados o consumo alimentar e suas relações; compreensão e domínio 

da nutrição humana, dietética e de terapia nutricional; conhecimento dos processos 
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fisiológicos e nutricionais dos seres humanos; abordagem da nutrição no processo 

saúde-doença, considerando a influência sociocultural e econômica que determina a 

disponibilidade, consumo, conservação e utilização biológica dos alimentos pelo 

indivíduo e pela população. 

 Ciência dos Alimentos - incluem-se conteúdos referentes à composição, 

propriedades e transformações dos alimentos; a pesquisa e desenvolvimento, 

produção e garantia da qualidade de alimentos e subprodutos; higiene, vigilância 

sanitária e controle de qualidade dos alimentos. 

 Práticas Profissionais – compreende o desenvolvimento dos Estágios 

obrigatórios, sob supervisão docente. Também contempla as atividades 

complementares que totalizam 200 horas de estudos, bem como a entrega do 

Trabalho de Conclusão de Curso, conferindo outras 120 horas. 

 

9.2 Eixos  

Os conteúdos devem ser contemplados nos Eixos Estruturantes, norteadores da 

organização da estrutura curricular, em que enquadram-se as disciplinas, 

caracterizando a interdisciplinaridade do Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição do 

Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo.  

Quadro 2 - Eixos Estruturantes 

 MATRIZ CURRICULAR (     ) 

Horas EIXOS ESTRUTURANTES 

720 Ciências Biológicas e da Saúde   

400 Ciências Sociais, Humanas e Econômicas  

840 Ciência da Alimentação e Nutrição 

360 Ciências dos Alimentos 

680 Práticas Profissionais 

Horas DISCIPLINAS OPTATIVAS 

40 Optativa Intercurso 

40 Optativa Intracurso 

Horas OUTROS COMPONENTES CURRICULARES 

200 Atividades complementares 

120 Trabalho de Conclusão de Curso 
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3400 CARGA HORÁRIA TOTAL 

  Ciências Biológicas e da Saúde 

Período CH (T/P)  Disciplina 

1º 40 (20/20) Química aplicada à Nutrição 

1º      40 (40/--) Sociologia 

2° 80 (60/20) Anatomia Humana (Núcleo da Saúde) 

2°      40 (40/--) Bioquímica (Núcleo da Saúde) 

2° 40 (20/20) Biologia Celular (Núcleo da Saúde) 

2° 40 (20/20) Embriologia (Núcleo da Saúde) 

2° 40 (40/--) Microbiologia (Núcleo da Saúde) 

3° 80 (60/20) Fisiologia Humana (Núcleo da Saúde) 

3° 40 (20/20) Histologia (Núcleo da Saúde) 

3° 40 (40/--) Imunologia (Núcleo da Saúde) 

3° 80 (60/20) Bases Moleculares e Metabólicas da Nutrição        

4° 40 (40/--) Genética (Núcleo da Saúde) 

4° 40 (40/--) Fisiologia aplicada à Nutrição 

5° 40 (80/--) Farmacologia aplicada à Nutrição 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 680 h 

Ciências Sociais, Humanas e Econômicas  

Período CH (T/P)  Disciplina 

1° 40 (40/--) Língua Portuguesa (Núcleo da Saúde) 

1° 40 (40/--) Metodologia do Trabalho Científico (Núcleo da 

Saúde) 

1° 40 (40/--) Estudo da Comunidade (Núcleo da Saúde) 

1º 40 (40/--) Economia aplicada à Nutrição 

1º 40 (40/--) Antropologia 

1º 40 (40/--) Administração e Marketing aplicado à Nutrição 

1° 40 (40/--) Bioética (Núcleo da Saúde) 

4º 40 (40/--) Bioestatística 

4º 40 (40/--) Projeto Integrador 

5º 40 (40/--) Psicologia: Personalidade e Transtornos 

Alimentares 
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6º 40 (40/--) Ética e legislação Profissional 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 440 h 

Ciência da Alimentação e Nutrição  

Período CH (T/P)  Disciplina 

1° 40 (40/--) História da Nutrição 

2° 80 (80/--) Nutrição Humana 

3° 40 (40/--) Dietética 

4° 40 (40/--) Patologia Aplicada à Nutrição  

4° 40 (40/--) Nutrição na Gestação e Lactação 

5° 40 (40/--) Planejamento de Unid. De Alim e Nutrição 

5° 80 (80/--) Dietoterapia 

5° 80 (40/40) Avaliação Nutricional  

5° 40 (20/20) Educação Nutricional 

6° 40 (40/--) Nutrição Esportiva 

6° 40 (40/--) Gestão de UAN 

6° 80 (80/--) Terapia Nutricional 

6º 80 (80/--) Nutrição em Saúde Coletiva 

6° 40 (40/--) Nutrição e Desenvolvimento Humano  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 760 h 

 

Ciência dos Alimentos  

Período CH (T/P)  Disciplina 

2º 40 (40/--) Composição dos Alimentos 

2º 40 (20/20) Higiene dos Alimentos e Saneamento 

3º 40 (20/20) Bromatologia 

3º 80 (40/40) Técnica Dietética 

4º 40 (20/20) Elaboração de Cardápios e Serviços de 

Alimentação 

4º 80 (40/40) Tecnologia dos Alimentos 

5º 40 (20/20) Alimentos Funcionais 

6º 40 (40/--) Controle de qualidade em Alm. e Prevenção de 

DTA 
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TOTAL DE CARGA HORÁRIA 400 h 

Práticas Profissionais 

Período CH (T/P)  Disciplina 

7º ou 8º 170 Estágio Supervisionado em Saúde Pública 

7º ou 8º 170 Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica 

7º ou 8º 170 Estágio Supervisionado em Alimentação Institucional 

7º ou 8º 170 Estágio Supervisionado em Gestão de Negócios e 

Nutrição Esportiva 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 680 h 

Outros Componentes Curriculares 

8º 120 (--/120) Trabalho de Conclusão de Curso 

4°    40 (40/--) Projeto Integrador 

--- 200 (--/200) Atividades Complementares 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 360h 

Disciplinas Optativas 

Período CH (T/P)  Disciplina 

--- 40 (40/--) Optativa Intercurso 

--- 40 (40/--) Optativa Intracurso 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 80 h 

 

 

10 Estrutura do Curso  

 

10.1 Matriz Curricular  

Quadro 3 – Matriz Curricular 

ESTRUTURA OFICIAL – NUTRIÇÃO (   ) 

Período Disciplinas Carga Horária Aulas 

1 

Administração e Marketing aplicados a Nutrição 40 2 

Antropologia  40 2 

Bioética 40 2 

Economia aplica a Nutrição 40 2 

Língua Portuguesa Instrumental (Nucleada) 40 2 
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Metodologia do Trabalho Científico (Nucleada) 40 2 

Química aplicada a Nutrição 40 2 

Sociologia  40 2 

História da Nutrição 40 2 

Total 360 18 

2 

Anatomia Humana (Nucleada) 80 4 

Biologia Celular 40 2 

Bioquímica  40 2 

Composição dos Alimentos 40 2 

Embriologia (Nucleada) 40 2 

Higiene e saneamento dos Alimentos 40 2 

Microbiologia (Nucleada) 40 2 

Nutrição Humana 80 4 

Total 400 20 

3 

Bromatologia 40 2 

Bases Moleculares e Metabólicas da Nutrição 40 2 

Dietética 40 2 

Fisiologia Humana 80 4 

Histologia (Nucleada) 40 2 

Imunologia (Nucleada) 40 2 

Técnica Dietética 80 4 

Total 360 18 

 

Bioestatística  40 2 

Elaboração de Cardápios e Serviços de 

Alimentação 40 2 

4 

Fisiologia aplicada a Nutrição 40 2 

Genética (Nucleada) 40 2 

Nutrição na Gestação e Lactação 40 2 

Tecnologia de Alimentos 80 4 

Patologia aplicada a Nutrição 40 2 

Projeto Integrador 40 2 
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Total 360 18 

 

Alimentos Funcionais 40 2 

Avaliação Nutricional 80 4 

5 

Dietoterapia 80 4 

Nutrição e Desenvolvimento Humano 40 2 

Educação Nutricional 40 2 

Psicologia: Personalidade e transtornos Alimentares 40 2 

Planejamento de Unidade de Alimentação e 

Nutrição 40 2 

Total 360 18 

6 

Controle de Qualidade em Alimentos e Prevenção 

de DTA's 

 

40 

 

2 

Ética e Legislação Profissional 40 2 

Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição 40 2 

Nutrição em Saúde Coletiva 80 4 

Farmacologia aplicada a Nutrição 40 2 

Nutrição Esportiva 40 2 

Terapia Nutricional 80 4 

Total 360 18 

7 

Estágio Supervisionado em Saúde Pública 170 8 

Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica 170 8 

Tópicos Sociais Inclusivos 40 2 

Total 380 18 

8 

Estágio Supervisionado em Alimentação 

Institucional 170 8 

Estágio Supervisionado em Gestão de Negócios e  

Nutrição Esportiva 170 8 

Tópicos Essenciais e Atualidades em Nutrição 40 2 

  

  

  

 

Total 380 18 

Atividades Complementares 200 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 120 

ENADE - CONCLUINTE 
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ENADE - INGRESSANTE  

 Projeto Integrador 40 

Carga Horária Total 360 

Optativas 

3º, 5º Optativa Intercurso  40 2 

4º, 6º Optativa Intracurso  40 2 

 

Total  80 

  TOTAL GERAL 3400 

  

Conforme estabelecido na Legislação Educacional vigente, o curso de 

Nutrição poderá oferecer até 20% (vinte por cento) da carga horária das disciplinas 

elencadas em sua matriz curricular em módulos semi-presenciais e/ou on line. 

O aluno deverá cumprir duas (2) áreas de estágio por semestre, determinadas 

pela Coordenação de Curso, de modo que, ao final do Curso, sejam integralizadas 

as quatro (4) áreas distintas.  

Além das disciplinas relacionadas na Matriz Curricular, será apresentada uma 

complementação de 320 horas, referentes a 120 horas de Trabalho de Conclusão de 

Curso e 200 horas de Atividades Complementares. 

O Quadro 1, apresenta as disciplinas optativas que poderão ser cursadas, em 

no máximo, 02 (duas) por semestre. 

 

 

OPTATIVAS INTER E INTRACURSO 

Período CH (T/P) DISCIPLINA 

2º 40 (40/--) Corpo, Sexualidade e Cultura 

2º 40 (40/--) Educação Ambiental 

2º 40 (40/--) Educação em Direitos Humanos 

2º 40 (40/--) Educação para as Relações Étnico-raciais e Indígenas 

2º 40 (40/--) Empreendedorismo 

2º 40 (40/--) Inglês Instrumental 

2º 40 (40/--) Libras 

2º 40 (40/--) Multiculturalismo e Educação 
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2º 40 (40/--) Oratória 

4º 40 (40/--) Interpretação de Exames Laboratoriais (INTRA) 

4º 40 (40/--) Fitoterapia (INTRA) 

4º 40 (40/--) Nutrição e Gerontologia (INTRA) 

4º 40 (40/--) Projetos em áreas diferenciadas (INTRA) 

4º 40 (40/--) Análise Sensorial de alimentos (INTRA) 

TOTAL DE CH 3400h/a 

 

10.2 Ementas e Bibliografia  

 

1º PERÍODO 

Língua Portuguesa 

Ementa: 

Aborda a comunicação humana como ponto de encontro do conhecimento objetivo e 

da expressão pessoal, seja pela escrita, exposição oral e pela utilização de recursos 

da arte e da tecnologia. 

 

Bibliografia básica: 

ANDRADE, M.M.; MEDEIROS, J.B. Comunicação em Língua portuguesa. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

FARACO, C.A.; TEZZA, C. Oficina de texto. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

FARACO, C.A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 19. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

DIONISIO, A.P.; HOFFNAGEL, J.C. Gêneros textuais, tipificação e interação. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

DISCINI, N. Comunicação nos textos: leitura, produção, exercícios. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

KOCK, I.G.V.; BENTES, A.C.; CAVALCANTE, M.M. Intertextualidade: diálogos 

possíveis. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

NEVES, I.C.B et al. (Org.). Ler e escrever: compromisso de todas as áreas. 6. ed. 

Porto Alegre: UFRGS, 2004.  
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NEVES, M.H.M. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

Metodologia do Trabalho Científico 

Ementa: 

Esse componente curricular trabalha com questões relacionadas às atividades do 

conhecimento e pesquisa científica, instrumentalização do uso das tecnologias de 

informação e comunicação, familiarização com técnicas de estudo e de pesquisa 

voltadas para o processo de construção de conhecimento, análise de textos 

científicos com aspectos relacionados à redação, linguagem/estilo, estrutura, seus 

elementos e normatização de trabalhos acadêmicos. 

Bibliografia básica: 

ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006.  

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO – ESPÍRITO SANTO. Guia de normas 

para elaboração de trabalhos acadêmicos. 3. ed. Cachoeiro de Itapemirim: São 

Camilo – ES, 2005.  

LAVILLE, C. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. Para uso dos estudantes 

universitários.  São Paulo: MacGraw-Hill do Brasil, 1973. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2006.  

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 

2000.  

TAFNER, M.A.; FISCHER, J. Metodologia do trabalho acadêmico. Curitiba: Juruá, 

2001.  
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Química aplicada a Nutrição 

Ementa: 

Estudo da Química como Ciência experimental através do aprendizado de fórmulas, 

propriedades dos elementos e reações químicas, soluções e compostos orgânicos 

de interesse para a Nutrição. 

 

Bibliografia Básica: 

ATKINS, P.W. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. São Paulo: Bookman, 2006.   

MAHAN, B.M.; MYERS, R.J. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2007.  

RUSSEL, J.B. Química Geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994. v. 2.   

 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA, L.C.A. Introdução à Química Orgânica: uma introdução para as 

Ciências agrárias e biológicas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

BRADY, J.E.; HUMISTON, G. Química Geral. 2 ed.  Rio de Janeiro:  LTC, 1986. v. 

2.  

BRADY, J.E.; SENESE, F. Química: a matéria e suas transformações. 5 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. v. 1. 

HEIN, M. et al. Fundamentos de Química Geral. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.  

SOLOMONS, T.W.; GRAHAM, F.G.B. Química Orgânica. 9 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2011. 

 

Economia aplicada à Nutrição  

Ementa: 

Compreensão dos aspectos relacionados à micro e macro-economia, bem como das 

principais cadeias agro-alimentares, destacando o conceito e a importância do 

agrobusiness. 

Bibliografia básica: 

PINHO, D.V. et al. Manual de Economia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  
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TROSTER, R.L. Introdução à Economia. São Paulo: Pearson Makron Books, 2002. 

VASCONCELOS, M.A.; GARCIA, E. Fundamentos de Economia. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005.  

 

Bibliografia complementar: 

ARAUJO, M.J. Fundamentos do agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005.  

GIGLIO, E.M. Comportamento do consumidor. 2 ed. São Paulo: Thomson 

Learning, 2002.  

MANKIW, N.G. Introdução à Economia. São Paulo: Thomson Learning, 2006.  

OLIVEIRA, J.E.D.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 

2003.  

SIZER, F.S. et al. Nutrição: conceitos e controvérsias. 8 ed. São Paulo: Manole, 

2003.  

História da Nutrição 

Ementa: 

Estudo envolvendo a história e evolução da Ciência da Nutrição, apresentando as 

diferentes áreas de atuação do profissional Nutricionista. 

 

Bibliografia básica: 

CASCUDO, L.C. História da alimentação no Brasil. 3 ed. São Paulo: Global, 2004. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005. 

OLIVEIRA, J.E.D.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 

2003.  

 

Bibliografia complementar: 

COSTA, N.S.C. A formação do Nutricionista: educação e contradição. Goiânia: 

Ed. UFG, 2000. 

FLANDRIN, J.l., MONTANARI, M. História da alimentação. 4 ed. São Paulo: 

Estação Liberdade, 2004. 

GIBNEY, M.J. Introdução à Nutrição humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 
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SHILS, M.E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M.; ROSS, A.C. Tratado de Nutrição Moderna 

na Saúde e na Doença. 9 ed. São Paulo: Manole, 2003. v. 1 e 2.  

SIZER, F.S. et al. Nutrição: conceitos e controvérsias.  8 ed. São Paulo: Manole,  

2003. 

 

Antropologia  

Ementa: 

Estudo sobre a integralidade bio-sócio-cultural do ser humano sob a perspectiva 

antropológica, destacando a evolução humana e caracterizando as formas de 

construção do modo de se alimentar, baseado na cultura. Compreensão da 

Etnografia e outras metodologias para o estudo dos padrões alimentares. 

 

Bibliografia Básica: 

CANESQUI, A.M; GARCIA, R.W.D. Antropologia e Nutrição: um diálogo possível. 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. 

LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

POULAIN, J.P. Sociologias da alimentação: os comedores e o espaço social 

alimentar. Florianópolis: Ed. Ufsc, 2004.  

 

Bioética 

Ementa: 

A disciplina, de característica interdisciplinar e pluralista, faz parte do conjunto de 

conhecimentos necessários à análise, interpretação e compreensão dos princípios 

ético-morais relacionados à dignidade humana, ao exercício profissional e a 

qualidade de vida. Favorece a construção da cidadania, de responsabilidade e do 

respeito à natureza e as diversidades. 

 

Bibliografia básica: 

DRANE, J.; PESSINI, L. (Org.). Bioética, medicina e tecnologia: desafios éticos na 

fronteira do conhecimento humano. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 

2005.  

PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.P. Fundamentos de bioética. 3. ed. São Paulo: 

Paulus, 2005.  
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PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.P. Problemas atuais de bioética. 8. ed.  São 

Paulo: Loyola, 2007.  

 

Bibliografia Complementar: 

BARCHIFONTAINE, C.P., PESSINI, L. Bioética: alguns desafios. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 2002. 

BARCHIFONTAINE, C.P.  Bioética e início da vida: alguns desafios. São Paulo: 

Ideias & Letras, 2004.  

BARCHIFONTAINE, C.P. Bioética e saúde. São Paulo: Cedas, 1990.  

DURAND, G. Introdução geral à bioética: história, conceitos e instrumentos.  2. ed. 

São Paulo: Loyola, 2007.  

GARRAFA, V.; PESSINI, L. Bioética: poder e injustiça. 2. ed. São Paulo: Loyola, 

2004. 

 

Administração e Marketing aplicados à Nutrição 

Ementa: 

Apresentação dos conceitos da administração moderna, das organizações na 

sociedade atual e em relação ao futuro das mesmas, enfatizando o papel do 

profissional Nutricionista e destacando os conhecimentos gerais de Marketing 

relacionado à visão culinária e nutricional. 

 

 

Bibliografia básica: 

CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: Makron 

Books, 2000. 

KOTLER, P. Administração e Marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle.12.ed.  São Paulo: Atlas, 2005.  

NEVES, M.F. et al.  Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos. São 

Paulo: Atlas, 2007.  

Bibliografia complementar: 

GIGLIO, E. M. Comportamento do consumidor. 2 ed. São Paulo: Thomson 

Learning, 2002.  
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GILBERT Jr, A. C.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São 

Paulo: Saraiva, 2000.  

LAS CASAS, A.L. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2006.  

MAGNÉE, H. Administração simplificada para pequenos e médios restaurantes. 

São Paulo: Varela, 2005. 

MEZOMO, I.F.B. Administração de serviços de alimentação. 4 ed. São Paulo: 

Manole, 1994.  

 

Sociologia 

Ementa: 

A Sociologia e suas concepções sociológicas. Os clássicos do pensamento 

sociológico. Abordagem das possibilidades de intervenção dos profissionais da 

saúde em realidades locais, considerando o contexto social em que se insere a 

saúde na realidade global e atual. 

 

Bibliografia Básica: 

COVRE, M. L. M. O que é cidadania. 9.. ed. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 2001. 

FERREIRA, D. Manual de Sociologia: dos clássicos à sociedade da informação. 

2.. ed. – 4. reimp. – São Paulo: Atlas, 2006.  

MEISTER, J. A. F. Voluntariado: uma ação com sentido. Porto Alegre: EDICPCRS, 

2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

DANTAS, Humberto e LORENCETTE, Denise (orgs). Estudo da Comunidade. 

MIMEO, 2007. 

LUCKMANN, Thomaz et al. A Construção Social da Realidade. 25.. ed. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2005. 

LELOUP, J. Y. O Corpo e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 

POCHMANN, M. Atlas da Exclusão Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 

WEIL, Pierre. O Corpo Fala. São Paulo: Vozes, 2006. 
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2º PERÍODO 

 

Biologia Celular 

Ementa: 

Estudo da célula: metabolismo energético, divisão celular, organelas celulares, 

transporte ativo e passivo da membrana plasmática, respiração celular, ácidos 

nucléicos e seu papel na síntese protéica. 

 

Bibliografia básica: 

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2006. 

 Fundamentos da biologia celular: uma introdução a biologia molecular da célula. 

2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8. ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

COOPER, G. A célula: uma abordagem molecular. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2002.  

DE ROBERTIS, E.D.P; DE ROBERTIS JR, E.M.F. Bases da biologia celular e 

molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

MAILLET, M. Biologia celular. 8. ed. São Paulo: Santos,  2003.  

PRESTES, M.; BRZEZINSKI, E.; DE HOOKE, A.; SCHWANN, O. Teoria celular. 

São Paulo: Scipione, 1997. 

RUMJANEK, F.D. Introdução a biologia molecular. Rio de Janeiro: Âmbito 

Cultural, 2001. 

 

Microbiologia 

Ementa: 

A disciplina estuda a caracterização morfológica e fisiológica dos microrganismos e 

examina questões teóricas sobre as funções e interações celulares, permitindo uma 

visão global das relações homem-microrganismo. 
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Bibliografia básica: 

LEVINSON, W.J. Microbiologia médica e imunologia. 10. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYSHI, G .S; PFALLER, M.A. 

Microbiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

TRABULSI, L.R.; ALTERTHUM, F.; MARTINEZ, M.B.; CAMPOS, L.C.; GOMPETZ, 

O.F.; RACZ, M.L. Microbiologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

  

Bibliografia Complementar: 

JAWETZ, E.; MELNICK, J.L.; ADELBERG, E.A.; Microbiologia médica. 20. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  

JAY, J.M.  Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 10. ed. 

São     Paulo: Pearson, 2008.  

PERES, A. Manual de consulta rápida em microbiologia. Porto Alegre: Sulina, 

2007.  

RIBEIRO, M.C.; SOARES, M.G.S.R. Microbiologia prática: roteiro e manual 

bacterias e fungos. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

Nutrição Humana 

Ementa: 

Estudo dos nutrientes e sua biodisponibilidade enfatizando as necessidades 

metabólicas e fisiológicas do indivíduo sadio. 

Bibliografia básica: 

GIBNEY, M.J. et al. Introdução à Nutrição humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição e dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005. 

SHILS, M.E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M.; ROSS, A.C. Tratado de Nutrição moderna 

na saúde e na doença. 9 ed. São Paulo: Manole, 2003. v. 2. 

 

 

Bibliografia complementar: 
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CASCUDO, L.C. História da alimentação no Brasil. 3 ed. São Paulo: Global, 2004. 

COSTA, N.M.B., PELÚZIO, M.C.G. Nutrição básica e metabolismo. Viçosa: 

Editora UFV, 2008. 

DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2003.  

OLIVEIRA, J.E.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2003. 

SIZER, F.S. et al. Nutrição: conceitos e controvérsias.  8 ed. São Paulo: Manole,  

2003. 

 

Embriologia 

Ementa: 

Estudo da importância, histórico e os conceitos de embriologia, períodos e 

cronologia do desenvolvimento, com abrangência dos caracteres masculinos e 

femininos, formação dos gametas e o início do desenvolvimento da vida até o 

nascimento. 

 

Bibliografia básica: 

DUMM, C.G. Embriologia humana: atlas e texto. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan: 2006.  

MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004.  

SADLER, T.W. Embriologia médica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 

  

Bibliografia Complementar: 

COCHARD, L.R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artmed, 

2003.  

GARCIA, S. M.L de Embriologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  

GILBERT, S. F. Biologia do desenvolvimento. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira 

de Genética, 2002. 

MOORE, K.L. et al. Embriologia clínica.  7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara,  2004. 

WOLPERT, L. et al. Princípios de biologia do desenvolvimento. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 
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Bioquímica 

Ementa: 

Possibilita o conhecimento dos principais aspectos estruturais das biomoléculas, 

seus mecanismos e os processos químicos responsáveis pela manutenção da vida, 

a célula e sua organização bioquímica, considerando a regulação entre vários 

órgãos e tecidos nos diferentes estados fisiológicos e patológicos.  

 

Bibliografia Básica: 

CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A. Bioquímica ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,  

2007.  

LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger princípios de 

bioquímica. 3 ed. São Paulo: Savier, 2002.  

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica.  Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPBELL, M.K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

CURI, R.; POMPÉIA, C.; MIYASAKA, C.K. Entendendo a gordura: os ácidos 

graxos. São Paulo: Manole, 2002. DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica com 

correlações clínicas. São Paulo: Edgar Blucher, 2003.  

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. BIOQUÍMICA BÁSICA. 2. ED. RIO DE JANEIRO: 

GUANABARA KOOGAN, 1999.  

STRYER, L. Bioquímica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 

Anatomia Humana 

Ementa: 

Estuda a Anatomia Humana oferecendo conhecimentos anátomo-funcionais básicos 

dos órgãos, possibilitando a análise e compreensão do ser humano como um todo, 

do ponto de vista morfofuncional. 

 

Bibliografia básica: 

DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3 ed. 

São Paulo: Atheneu, 2007. 
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MOORE, K.L. Fundamentos de anatomia clínica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

NETTER, F. H.; VISSOKY, J. (Trad.). Atlas de anatomia humana. 3 ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2006. 

 

Bibliografia complementar: 

GARDNER, G. & O’ RAHILLY. Anatomia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1998. 

GRAY, H. Anatomia. 29 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1988. 

MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. 2 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 22 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

TORTORA, G.J.; GRABOWSKY, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 9 ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

Higiene e Saneamento dos Alimentos  

Ementa: 

Estudo da situação dos alimentos na cadeia do processo infeccioso e os aspectos 

epidemiológicos na transmissão, incluindo a importância da higiene pessoal do 

manipulador de alimentos e aspectos relacionados a destinação e tratamento de 

resíduos orgânicos de origem industrial e de efluentes com ênfase em saúde 

ambiental. 

 

Bibliografia básica: 

FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2005.  

SILVA Jr, E.A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentos. 

6 ed. São Paulo: Varela, 2005.  

PHILLIPPI Jr, A. Saneamento saúde e ambiente: fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.  

 

 

Bibliografia complementar: 
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ALMEIDA-MURADIAN, L.B.; PENTEADO, M.V.C. Vigilância sanitária: tópicos 

sobre legislação e análise de alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

ALOCHIO, L.H.A. Direito do saneamento: introdução à lei de diretrizes nacionais 

de saneamento básico (lei federal n. 11.445/2007). Campinas: Millennium, 2007.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de saneamento. 2 ed. Brasília, DF: DEOPE, 

1994.  

RIEDEL, G. Controle sanitário dos alimentos. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  

SENA, E.N.; MELO, E.A.; LIMA, V.L.A.G. Higiene alimentar: uma proposta de 

qualidade. Recife: UFRPE, 1999.  

 

Composição dos Alimentos 

Ementa: 

Aborda conhecimentos relativos às propriedades físicas e químicas dos 

componentes dos alimentos e alterações sofridas por estes durante o 

processamento. 

 

Bibliografia básica: 

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Introdução à Química de alimentos. 3 ed. São 
Paulo: Varela, 2003. 
 
FRANCO, G. Tabela de composição Química dos alimentos. 9 ed. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 2007.  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Tabela brasileira de composição de 
alimentos: TACO. 2 ed. Campinas: Unicamp, 2006.  
 
 
Bibliografia complementar:  
 
ARAUJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 3 ed. Viçosa: UFV, 

2006.  

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F.O. Química do processamento de alimentos. 3 ed. 

São Paulo: Varela, 2001. 

CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed. 

Campinas: UNICAMP, 2010. 

CONSTAIN, L. Super nutrientes: guia completo dos alimentos que beneficiam o 

corpo e a mente. São Paulo: Publifolha, 2005. 



  
 

62 
  Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição        

PHILIPPI, S.T. Tabela de Composição de Alimentos: Suporte para Decisão 

Nutricional. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2012. 

PINHEIRO, A.B.V. et al., Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em 

Medidas Caseiras. 5ª ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

RIBEIRO, E. P. et al. Química de alimentos. São Paulo: Edgar Blucher, 2004. 

 
 

3º PERÍODO 

 

Histologia 

Ementa: 

Contempla o estudo descritivo da anatomia microscópica com ênfase nas relações 

histofisiológicas dos tecidos humanos, estabelecendo tais relações com as demais 

estruturas do corpo humano, de forma  a  caracterizar os aspectos morfológicos e a 

descrição das funções histológicas. 

 

Bibliografia básica: 

CORMACK, D.H. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J.  Histologia básica. 10. ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

MORISCOT, A.S. et al.  Histologia para fisioterapia e outras áreas da 

reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

  

Bibliografia Complementar: 

GARTNER, L.P.; HIATT, J.L.  Atlas colorido de histologia. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

GARTNER, L.P.; HIATT, J.L.  Tratado de histologia em cores. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

GENESER, F. Histologia: com bases biomoleculares. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

GLEREAN, A. Manual de histologia: texto e atlas - para estudantes da área da 

saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 

ROSS, M.H. et al. Histologia: texto e atlas. 2 ed. São Paulo: Panamericana, 1993. 
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Bases Moleculares e Metabólicas da Nutrição 

Ementa: 

Estudo detalhado acerca dos processos fisiológicos de digestão, absorção, 

transporte e metabolismo das biomoléculas utilizadas como fonte de energia através 

da compreensão das vias metabólicas e também da inter-relação e regulação entre 

vários órgãos e tecidos em diferentes estados fisiológicos e patológicos. 

 

Bibliografia básica: 

BERG, J.M.; STRYER, J.L.; TYMOCZKO, J.M. Bioquímica. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004.  

CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A. Bioquímica ilustrada. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2007.      

LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 3 ed. São 

Paulo: Savier, 2002.  

 

Bibliografia complementar: 

BRACHT, A. et al. Métodos de laboratório em Bioquímica. São Paulo: Manole, 

2003.  

CURI, R.; POMPÉIA, C.; MIYASAKA, C.K. Entendendo a gordura: os ácidos 

graxos. São Paulo: Manole, 2002. 

DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. São Paulo: Edgar 

Blucher, 2003.  

MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica básica. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1999. 

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2002. 

 

Imunologia 

Ementa: 

Estudo da Imunologia Geral através da compreensão das relações entre Sistema 

imune inato e adquirido e todas as células do sistema imunológico, estabelecendo as 
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relações entre as estruturas pertencentes ao sistema imunológico, suas funções e 

diferenciações. 

 

Bibliografia básica: 

ABBAS, A.L.; JORDAN, P. Imunologia celular e molecular. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 

PEAKMAN, M. Imunologia básica e clínica.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. 

ROITT, I.; BROSTOFF, J. e MALE, D. Roitt fundamentos de imunologia. 10.ed. 

São Paulo: Manole, 2004. 

 

Bibliografia Complementar:  

BIER, O.  Bacteriologia e imunologia.  São Paulo: Melhoramentos, 1976.  

BRASIL, Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações.  Brasília, 2003.  

LEVINSON, W. et al. Microbiologia médica e imunologia.  10 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010.  

MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 10. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

PARSLOW, T.G. et al. Imunologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

Fisiologia Humana 

Ementa: 

Aborda o funcionamento geral dos órgãos e sistemas que proporcionam a vida nos 

seres humanos, integrando conceitos e relacionando os aparelhos com o 

metabolismo basal. 

Bibliografia básica: 

AIRES, M.M. Fisiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1999. 

BERNE, R.M.; LEVY, M.N.; KOEPPEN, B.M. Fisiologia. 5 ed. Elsevier. 2004. 

GUYTON, A.C. & HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 2006. 

 

Bibliografia complementar: 

COSTANZO, L.S. Fisiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
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DOUGLAS, C.R. Tratado de fisiologia: aplicada às ciências médicas. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

GANONG, W.F. Fisiologia médica. 22 ed. São Paulo: McGraw-Hill – Interamericana 

do Brasil, 2010. 

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010.  

TORTORA. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

 

Bromatologia  

Ementa: 

Estudo e aplicação dos procedimentos gerais de análise dos alimentos, 

possibilitando avaliação da composição centesimal, fraudes e adulterações de 

alimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

BOBBIO, P.A.; BOBBIO, F.O. Introdução à Química de alimentos. 3 ed. São 

Paulo: Varela, 2003.  

MORETTO, E.; FETT, R.; GONZAGA, L. V.; KUSKOSKI, E. M. Introdução à 

Ciência de alimentos. 2 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.   

SALINAS, R. D. Alimentos e Nutrição: introdução à Bromatologia. 3 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  

 

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, J.M.A. Química de alimentos: teoria e prática.  3 ed. Viçosa: UFV, 2006. 

BOBBIO, P.A.; BOBBIO, F.O. Química do processamento de alimentos. 3 ed. São 

Paulo: Varela, 2001.  

CECCHI, H.M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed. 

Campinas: UNICAMP, 2010.  

FRANCO, G. Tabela de composição Química dos alimentos. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2007.  

RIBEIRO, E.P.; SERAVALLI, E.A.G. Química de alimentos. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004.  
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Dietética 

Ementa: 

Abordagem das temáticas necessárias para elaboração de cardápios para diferentes 

faixas etárias e estados fisiológicos, com ênfase nas recomendações nutricionais e 

planejamento dietético.  

 

Bibliografia Básica: 

FRANCO, G. Tabela de composição Química dos alimentos. 9 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Tabela brasileira de composição de 

alimentos. Campinas: Unicamp, 2006. versão 2. 

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, N.M.B., PELÚZIO, M.C.G. Nutrição Básica e Metabolismo. Viçosa: 

Editora UFV, 2008. 

MARTINS, C.; SAEKI, S.L. Guias alimentares e a pirâmide: livro-aula. Curitiba: 

Nutroclínica, 2005. 

OLIVEIRA, J.E.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2003. 

PHILIPPI, S.T. Nutrição e técnica dietética. 2 ed. São Paulo: Manole, 2006. 

SHILS, M.E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M.; ROSS, A. C. Tratado de Nutrição Moderna 

na Saúde e na Doença. 9 ed. São Paulo: Manole, 2003. v. 1 e 2.  

 

Técnica Dietética  

Ementa: 

Abordagem de conhecimentos teórico-práticos do estudo experimental de alimentos, 

com ênfase no valor nutritivo, fator de correção, índice de conversão, índice de 

reidratação e custos.  
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Bibliografia básica: 

CAMARGO, E.B.; BOTELHO, R.S. Técnica dietética: seleção e preparo de 

alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005.  

PHILIPPI, S.T. Nutrição e técnica dietética. 2 ed. São Paulo: Manole, 2006.  

ORNELLAS, L.M. Técnica dietética: seleção e preparo dos alimentos. 7 ed. São 

Paulo: Atheneu, 2001.  

 

Bibliografia complementar: 

ALIMENTOS e Bedidas: uma visão gerencial. Rio de Janeiro: SENAC, 2005. 

ALIMENTOS Saudáveis, Alimentos Perigosos: guia prático para uma alimentação 

rica e saudável. Rio de Janeiro: Reader’s Digest, 2003.  

CRAWFORD, A. M. D. Alimento, seleção e preparo. Rio de Janeiro: Record, 1985. 

KINTON, R.; CESERANI, V.; FOSKETT, D. Enciclopédia de serviços de 

alimentação. São Paulo: Varella, 1999.  

SALINAS, R. D. Alimentos e Nutrição: introdução a bromatologia. 3 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  

  

 

4º PERÍODO 

 

Projeto Integrador 

Ementa 

A disciplina apresenta e discute a rotina do nutricionista em atendimento 
ambulatorial. Avalia e debate a resolução de casos clínicos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, S.M.C.S., MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 

3.ed.São Paulo: Roca, 2016. 1308p. 

ROSSI, L, CARUSO, L, GALANTE, AP. Avaliação Nutricional: Novas 

perspectivas. 2 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição Clínica no Adulto. 3.ed. São Paulo: 

Manole, 2015. 578p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIDELIX, M.S.P, e col. Manual orientativo: sistematização do cuidado de 

nutrição. Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN. São Paulo: ASBRAN, 2014 

MAHAN, LK; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, Nutrição & Dietoterapia. 

13ed. São Paulo: Roca, 2013. 

CALIXTO-LIMA, Larissa; REIS, Nelzir Trindade. Nutrição clínica. Bases para 

prescrição. Rio de Janeiro: Rubio, 2015 

 

Fisiologia aplicada à Nutrição 

Ementa: 

A disciplina de Fisiologia aplicada à Nutrição trata do funcionamento geral e 

molecular de todos os órgãos dos sistemas gastrointestinal, endócrino e renal. 

Estuda os aspectos fisiológicos e anatomofuncionais da mecânica da digestão, da 

absorção de nutrientes e da excreção. Além disso, aborda a regulação humoral 

enfatizando o controle dos processos digestórios e do apetite/saciedade. Por fim, 

estuda a filtração e absorção de água e eletrólitos, bem como a formação da urina, 

englobando a homeostase dos líquidos corporais. 

 

Bibliografia Básica: 

AIRES, M.M. Fisiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006.  

BERNE, R.M.; LEVY, M. N.; KOEPPEN, B.M. Fisiologia. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004.  

 

Bibliografia Complementar: 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

DOUGLAS, C. R. Tratado de Fisiologia: aplicada às Ciências médicas. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

GANONG, W. F. Fisiologia médica. 22 ed. São Paulo: Atheneu, 2006.  

MACEY, R. Fisiologia humana. São Paulo: Edgard Blucher, 1974.  

MALNIC, G. Fisiologia renal: transporte através de membranas, fisiopatologia do 

néfron. Sao Paulo: EDART, 1969.  
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Genética 

Ementa: 

Histórico, desenvolvimento e conceitos básicos de genética. Características e 

propriedades do material genético. Primeira e segunda Lei de Mendel. Regulação 

gênica e diferenciação celular. Cromossomos humanos normais e aberrações 

cromossômicas. Padrões de herança genética. Herança dos grupos sanguíneos 

humanos.  Determinação genética do sexo. Herança relacionada ao sexo. 

 

Bibliografia Básica: 

GARDNER, E.J.; SNUSTAD, D.P. Genética, 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1986. 

SNUSTAD & SIMMONS. Fundamentos de genética. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001. 

VOGEL, F. Genética humana: problemas e abordagens.  3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,  2000. 

Bibliografia Complementar: 

BRUSCA, R.C.; BRUSCA, G.J. Invertebrados. 2. ed. São Paulo. Guanabara 

Koogan, 2007. 

FORD, E.B. Genética e adaptação. São Paulo:  Pedagógica e Universitária, 1980. 

FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. 2. ed. São Paulo:  Sociedade Brasileira de 

Genética, 1997.  

KLUG, S.W. et al. Conceitos de Genética. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

TURNPENNY, D. P. Emery Genética Médica. 13. ed.  Rio de Janeiro: Elsevier,  

2009. 

Elaboração de Cardápios e Serviços de Alimentação 

Ementa: 

Compreensão sobre o conhecimento necessário à elaboração de cardápios 

destinados à clientela sadia ou enferma, com características diferenciadas, conforme 

legislação e recomendações vigentes. 
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Bibliografia Básica: 

ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição: um modo de fazer. 3 ed. São Paulo: Metha, 2009.  

CARUSO, L. Dietas hospitalares: uma abordagem na prática clínica. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  

SILVA, S.M.C.S.; BERNARDES, S.M. Cardápio: manual prático de elaboração. São 

Paulo: Atheneu, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde escolar: Programa Nacional de Saúde 

Escolar. Brasília: MS, 2006.  

DE LAMARE, R. Manual básico de alimentação escolar. Rio de Janeiro: Victor, 

1997.  

KINTON, R.; CESERANI, V.; FOSKETT, D. Enciclopédia de serviços de 

alimentação. São Paulo: Varela, 1999.  

MEZOMO, I.F.R. O serviço de Nutrição. São Paulo: FASC/CEDAS, 1989.  

FRANCO, G. Tabela de composição Química dos alimentos. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2007.  

Patologia aplicada à Nutrição 

Ementa: 

Abordagem de aspectos etiológicos, patogênicos, fisiopatológicos e sintomatológicos 

de diversas patologias de interesse em Nutrição, com ênfase em distúrbios 

nutricionais, alergias e intolerâncias alimentares.  

 

Bibliografia Básica: 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia. 3 ed Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004.   

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Robbins - Patologia estrutural e 

funcional. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005.  
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Bibliografia Complementar: 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed. São Paulo: Manole, 

2009.   

ESCOTT, S.S. Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. 5 ed. São 

Paulo: Manole, 2007.  

MONTENEGRO, M.R; FRANCO, M. Patologia: processos gerais. 4 ed. São Paulo: 

Atheneu, 1999.  

SHILS, M.E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M.; ROSS, A.C. Tratado de Nutrição moderna 

na saúde e na doença. 9 ed. São Paulo: Manole, 2003. v.2.   

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003.   

 

Nutrição na Gestação e Lactação 

Ementa: 

Estudo das gestantes, nutrizes e lactentes enfatizando os cuidados nutricionais 

necessários a esses ciclos da vida. 

 

Bibliografia básica: 

ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M.A. Nutrição em obstetrícia e 

pediatria. 2 ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2009. 

CARVALHO, M.R.; TAMEZ, R.N. Amamentação: bases científicas. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

EUCLYDES, M.P. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação 

adequada. 3 ed. Viçosa: Editora UFV, 2005. 

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois 

anos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002. 

CARDOSO, A. L. et al. Tópicos atuais em Nutrição pediátrica. São Paulo: 

Atheneu, 2004. 

FEFERBAUM, R. et al. Nutrição do recém-nascido. São Paulo: Atheneu, 2005. 

FRANCO, G. Tabela de Composição química dos alimentos. 9 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007.  
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VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2008. 

 

Tecnologia de Alimentos  

Ementa: 

Estudo dos métodos de conservação e dos processamentos tecnológicos dos 

alimentos, apresentando a legislação vigente. 

 

Bibliografia Básica: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2006.  

FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  

GAVA, A.J. Princípios de tecnologia de alimentos.  São Paulo: Nobel, 2007.  

 

Bibliografia Complementar: 

BOBBIO, P.A.; BOBBIO, F.O. Introdução à Química de alimentos. 3 ed. São 

Paulo: Varela, 2003.  

FERREIRA, C.L.L.F. Produtos lácteos fermentados: aspetos bioquímicos e 

tecnológicos. Viçosa: UFV, 2005.  

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

PARDE, M. C. et al. Ciência, higiene e tecnologia da carne. 2 ed. Goiânia: UFG, 

2006. 

RIBEIRO, E.P.; SERAVALLI, E.A.G. Química de alimentos. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004.  

 

Bioestatística 

Ementa: 

Busca a compreensão dos conceitos básicos sobre os parâmetros bioestatísticos 

utilizados no tratamento e mensuração dos dados e a importância da utilização da 

ferramenta bioestatística para o aumento na credibilidade das informações. 

Bibliografia Básica: 

ARANGO, H.G. Bioestatística teórica e computacional. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.  
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PAGANO, M.; GAUVREAU, K. Princípios de bioestatística. 2 ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010.  

VIEIRA, S. Introdução a bioestatística. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

 

Bibliografia Complementar: 

CENTENO, A.J. Curso de estatística aplicada a biologia. 2. ed. Goiania: UFG, 

1999.  

DIAZ, F.R.; LOPEZ, F.J.B. Bioestatística. São Paulo: Thomson Learning, 2007.  

LAURENTI, R. Estatísticas de saúde. 2. ed. São Paulo: EPU, 2005.  

SOARES, J.F.; SIQUEIRA, A.L. Introdução à estatística médica. 2. ed. Belo 

Horizonte: COOPMED, 2002.  

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

5º PERÍODO 

 

Planejamento de Unidades de Alimentação e Nutrição  

Ementa: 

Estudo envolvendo a estruturação física das Unidades de Alimentação e Nutrição, 

baseado na legislação sanitária e trabalhista vigente. 

Bibliografia Básica: 

ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição: um modo de fazer. 3 ed. São Paulo: Metha, 2009.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS. 

Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para 

coletividades. 8 ed. São Paulo, 2003.  

KIMURA, A.Y. Planejamento e administração de custos em restaurantes. São 

Paulo: Varela, 2003.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, L.B.M.; PENTEADO, M.V.C. Vigilância sanitária: tópicos sobre 

legislação e análise de alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

RIEDEL, G. Controle sanitário dos alimentos. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 
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SCHILLING, M. Qualidade em Nutrição: métodos de melhorias contínuas ao 

alcance de indivíduos e coletividades.  3 ed. São Paulo: Varela, 2008.  

SILVA Jr., E.A. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. São 

Paulo: Varela, 2005.  

TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONTINI, T. M. Administração 

aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.  

 

 

Avaliação Nutricional 

Ementa: 

Estudo dos métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional e da composição 

corporal, considerando os critérios de classificação para as crianças, os 

adolescentes, os adultos e os idosos. 

 

Bibliografia básica: 

COSTA, R.F. Composição corporal: Teoria e prática da avaliação. São Paulo: 

Manole, 2001.  

HEYWARD, V.H.; STOLARCZYK, L.M. Avaliação da composição corporal 

aplicada. São Paulo: Manole, 2000.  

MARTINS, C. Avaliação do estado nutricional e diagnóstico. Curitiba: 

NutroClínica, 2008. v. 1.  

 

Bibliografia Complementar: 

CUPPARI, L. (Coord.). Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed. São 

Paulo: Manole, 2009.   

FRANK, A.A.; SOARES, E.A. Nutrição no envelhecer. São Paulo: Atheneu, 2004. 

GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Controle de peso corporal: composição 

corporal, atividade física e Nutrição, 2 ed. São Paulo: Shape, 2003. 

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2008. 
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Dietoterapia 

Ementa: 

Estudo terapêutico de diferentes patologias através da dieta, com ênfase no 

delineamento de plano de conduta dietoterápica individualizada. 

 

Bibliografia básica: 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed. São Paulo: Manole, 

2009.  

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 ed. 

São Paulo: Roca, 2005.  

SHILS, M.E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M.; ROSS, A.C. Tratado de Nutrição moderna 

na saúde e na doença. 9 ed. São Paulo: Manole, 2003. v. 2. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARUSO, L; SIMONY, R.F.; SILVA, A. L. N. D. Dietas hospitalares: uma 

abordagem na prática clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 

ESCOTT, S.S. Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. 5 ed. São 

Paulo: Manole, 2007. 

RIELLA, M.C.; MARTINS, C. Nutrição e o Rim. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001. 

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003. 

WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3 ed. 

São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v.  

 

Educação Nutricional 

Ementa: 

Estudo dos diversos tipos de processos de comunicação para o planejamento e 

execução de programas que envolvem educação, orientação e informação 

alimentar, analisando o comportamento alimentar, sua origem, a influência que este 

recebe do meio, e como pode ser modificado. 

Bibliografia básica: 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed. São Paulo: Manole, 

2009.  
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FAGIOLI, D.; NASSER, L.A. Educação nutricional na infância e na adolescência. 

São Paulo: RCN, 2008.  

MARTINS, C.; SAEKI, S.L. Guias alimentares e a pirâmide: livro-aula. Curitiba: 

Nutroclínica, 2005.   

 

Bibliografia complementar: 

ANTUNES, C. Manual de técnicas de dinâmica de grupo de sensibilização de 

ludoterapia. 24 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.   

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois 

anos de idade. Brasília, 2002 

COSTA, E.M.A; CARBONE, M.H. Saúde da família: uma abordagem 

interdisciplinar. 2 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.  

FRANK, A.A.; SOARES, E.A. Nutrição no envelhecer. São Paulo: Atheneu, 2004 

GOUVEIA, E.L.C. Nutrição saúde e comunidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter. 

1999. 

 

Psicologia: Personalidade e Transtornos Alimentares 

Ementa: 

Estudo sobre a evolução histórica e conceituação da psicologia da personalidade 

abordando os principais sistemas e teorias da personalidade através do 

conhecimento acerca da estrutura, dinâmica e desenvolvimento da personalidade. A 

disciplina enfatiza as características de personalidade presente nos indivíduos 

portadores de transtornos alimentares. 

 

Bibliografia básica: 

GRUNSPUN, H. Crianças e adolescentes com transtornos psicológicos, 

emocionais, psicossociais. São Paulo: Atheneu, 1999. 

HALL, C.S.; LINDZEY, G. Teorias da personalidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2000.  

NUNES, M.A. Transtornos alimentares e obesidade. 2 ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas,2006. 

 

Bibliografia complementar: 
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BARLOW, D.H. Manual clínico dos transtornos psicológicos. 2 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 1999.  

BARROS, M.E.B. Psicologia: questões contemporâneas. Vitória: EDUFES, 1999. 

BRAGHIROLLI, E.M. Psicologia geral. 21 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

CHAVES, J. A compreensão da pessoa: psicologia da personalidade. São Paulo: 

Agora, 1992.  

RAPPAPORT, C.R.; FIORI, W.R.; HERZBERG, E. Psicologia do 

desenvolvimento: teoria do desenvolvimento conceitos fundamentais. São Paulo: 

EPU, 2001. v. 1.  

 

Alimentos Funcionais 

Ementa: 

Introdução ao estudo dos alimentos funcionais e nutracêuticos. Principais grupos de 

alimentos funcionais. Atuais pesquisas. Legislação para alimentos funcionais. 

 

Bibliografia básica: 

ANVISA. Resoluções nº 18 e 19, dezembro de 1999. 

ANVISA. Comissão Tecnocientífica de Assessoramento em Alimentos 

Funcionais e Novos Alimentos. Alimentos com Alegações de Propriedades 

Funcionais e ou de Saúde, Novos Alimentos/Ingredientes, Substâncias 

Bioativas e Probióticos. Atualizado em 11 de janeiro de 2005. 

COSTA, N.M.B. & ROSA, C.O.B. Alimentos funcionais: benefícios para a saúde. 

Viçosa, MG, 2008. 298p. 

 

Bibliografia complementar: 

COSTA, N.M.B. & ROSA, C.O.B. Alimentos funcionais. Viçosa, MG, 2006. 202p. 

DUARTE, V. Alimentos funcionais. 1. ed. Porto Alegre: Editora artes e ofícios, 

2006. 

MAZZA, NAM. Alimentos funcionales. 2. ed. Zaragoza: Acribia, 2000. 

PASCHOAL, V. Nutrição clínica funcional: dos princípios à prática clínica. São 

Paulo: Valéria Paschoal Ltda, 2007. 

PHILIPPI, S T. Pirâmide dos alimentos - fundamentos básicos da nutrição. Barueri: 

Manole, 2008. 
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Nutrição e desenvolvimento Humano  

Ementa: 

Estudo dos ciclos da vida, destacando as principais características fisiológicas que 

interferem na alimentação e nas necessidades nutricionais. 

 

Bibliografia básica: 

ACCIOLY, E.; SAUNDERS C.; LACERDA E.M.A. Nutrição em obstetrícia e 

pediatria. 2 ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2009.  

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2008. 

 

Bibliografia complementar: 

CARDOSO, A.L. et al. Tópicos atuais em Nutrição pediátrica. São Paulo: Atheeu, 

2004.  

CARVALHO, E.S. Terapêutica e prática pediátrica. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 

2001. v. 2 

EUCLYDES, M.P. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação 

adequada. 3 ed. Viçosa: UFV, 2005. 

 

6º PERÍODO 

 

Farmacologia aplicada à Nutrição  

Ementa: 

Estudo dos princípios gerais da farmacocinética enfocando a relação entre a 

fisiopatogenia e a farmacologia das principais doenças humanas de interesse aos 

profissionais Nutricionistas, das opções terapêuticas modernas disponíveis e suas 

principais indicações terapêuticas, reações adversas e contra-indicações. 

Bibliografia básica: 

GOODMAN, L.S.; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. 

Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
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KATZUNG, B.G. Farmacologia: básica e clínica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006.   

RANG, H.P.; RITTER, J.M.; DALE, M.M. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

CABRAL, I. E. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

HOWLAND, R.D. Farmacologia ilustrada. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 ed 

São Paulo: Roca, 2005. 

REIS, N. T. Nutrição clínica: interações. Rio de Janeiro: Rubio, 2004.  

SCHARTZBERG, A.B.; NEMEROFF, C.B. Fundamentos de Psicofarmacologia 

Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 

Ética e Legislação Profissional  

Ementa: 

Estudo do Código de Ética Profissional, das leis, resoluções e portarias pertinentes à 

Nutrição. 

Bibliografia básica: 

ANJOS, M.F.; SIQUEIRA, J.E. Bioética no Brasil: tendências e perspectivas. São 

Paulo: Ideias e Letras, 2007.  

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Código de ética dos 

Nutricionistas. Brasília, 2004.   

COSTA, N.S.C. A formação do Nutricionista: educação e contradição. Goiânia: 

Editora UFG, 2000.  

 

Bibliografia complementar: 

BARCHIFONTAINE, C. P. Bioética e saúde. São Paulo: Cedas, 1990.  

FORTES, P.A.C.; ZOBOLI, E.L.C.P. Bioética e Saúde Pública. 2 ed. São Paulo: 

Loyola, 2004.  

MUNARD, J.S. Código de ética dos profissionais da saúde. São Paulo: Zahar, 

1999.  

SFEZ, L.A. A saúde perfeita. São Paulo: Loyola, 1996.  
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PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.P. Problemas atuais de Bioética. 8 ed. São 

Paulo: Loyola, 2007.  

 

Nutrição Esportiva 

Ementa: 

Abordagem sobre a Fisiologia da Nutrição e do uso de agentes ergogênicos, de 

acordo com as necessidades nutricionais específicas dos atletas e dos praticantes 

de atividade física, propondo avaliação nutricional e orientação dietética. 

 

Bibliografia Básica: 

FOSS, M.L.; KETEYIAN, S.J. Fox: bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6 ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005.  

McARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do exercício. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.   

 

Bibliografia Complementar: 

CUPPARI, L. (Coord.). Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed. São 

Paulo: Manole, 2009.  

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006.  

MARTINS, C. Avaliação do estado nutricional e diagnóstico. Curitiba: 

NutroClínica, 2008. v. 1.  

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício. 3 ed. São Paulo: Manole, 

2000.  

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003.   

 

Terapia Nutricional 

Ementa: 

Estudo terapêutico de diferentes patologias através de Nutrição especializada, 

abordando as diferentes vias de suporte nutricional no adulto e na criança.  
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Bibliografia básica: 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005.  

WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3 ed.  

São Paulo. Atheneu, 2006. v. 2.  

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed. São Paulo: Manole, 

2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, M. J. C. Interpretação de exames bioquímicos para o Nutricionista. São 

Paulo: Atheneu, 2008. 

ESCOTT, S. S. Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. 5 ed. São 

Paulo: Manole, 2007.  

RIELLA, M.C.; MARTINS, C. Nutrição e o rim. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009.  

SHILS, M.E. et al. Tratado de Nutrição na saúde e na doença. 9 ed. São Paulo: 

Manole, 2003. 2 v.   

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003.  

 

 

Nutrição em Saúde Coletiva 

Ementa: 

Estudo das políticas e dos programas de saúde e Nutrição no Brasil e os problemas 

nutricionais através do método epidemiológico, considerando sua magnitude, 

distribuição e determinantes na população, discutindo medidas de intervenção e 

controle. 

 

Bibliografia básica: 

AKERMAN, M.; CAMPOS, G.W.S. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São Paulo. 

HUCITEC, 2007.  

BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 2 ed. São Paulo: Ática, 

1998.  
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ROUQUAYROL, M.Z.; ALMEIDA, N.F. Epidemiologia e Saúde Pública. Rio de 

Janeiro: Medsi, 1999.  

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois 

anos de idade. Brasília, 2002.  

COSTA, E. M. A; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem 

interdisciplinar. 2 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.  

GERALDES, P.C. A saúde coletiva de todos os nós. Rio de Janeiro: Revinter, 

1992.  

MONTEIRO, C.A. Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e 

suas doenças. 2 ed. São Paulo: Hucitec/Edusp, 2000.   

PEREIRA, M. G. Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002.  

 

Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição 

Ementa: 

Compreensão acerca das funções do Nutricionista no gerenciamento de Unidades 

de Alimentação e Nutrição destacando a multidisciplinaridade do setor. 

Bibliografia Básica: 

ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição: um modo de fazer.  3 ed. São Paulo: Metha, 2009. 

MAGNÉE, H. Administração Simplificada. São Paulo: Varela, 2005.  

TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONTINI, T.M. Administração 

aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.  

 

Bibliografia Complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS. 

Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para 

coletividades. 8 ed. São Paulo, 2003.  

CARRION, V. Comentários a consolidação das leis do trabalho: legislação 

complementar, jurisprudência. 35 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

CHIAVENATO, I. Recursos humanos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
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KIMURA. A.Y. Planejamento e administração de custos em restaurantes 

industriais. São Paulo: Varela, 2003. 

SILVA, S. M.C.S.; BERNARDES, S.M. Cardápio: guia prático para a elaboração. 

São Paulo: Atheneu, 2004. 

 

Controle de Qualidade em Alimentos e Prevenção de DTA 

Ementa: 

Estudo acerca das principais patologias transmitidas por alimentos e os métodos de 

prevenção e controle preconizados pela legislação vigente. 

 

Bibliografia básica: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS. 

Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para 

coletividades. 8 ed. São Paulo, 2003.  

FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2005.   

SILVA, E.A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação. 

6 ed. São Paulo: Varela, 2005.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA-MURADIAN, L.B.; PENTEADO, M.V.C. Vigilância sanitária: tópicos 

sobre legislação e análise de alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011.  

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2006.  

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

RIEDEL, G. Controle sanitário dos alimentos. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  

TRABULSI, L. R. et al. Microbiologia. 4 ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  
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7º PERÍODO 

 

Estágio Supervisionado em Saúde Pública 

Ementa: 

Desenvolvimento de atividades práticas em instituições ligadas a saúde da 

comunidade, para aplicação dos conhecimentos teóricos de Nutrição em Saúde 

Pública.  

 

Bibliografia básica: 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed São Paulo: Manole, 

2009.  

HEYWARD, V.H.; STOLARCZYK, L.M. Avaliação da composição corporal 

aplicada. São Paulo: Manole, 2000.  

MARTINS, C. Avaliação do estado nutricional e diagnóstico. Curitiba: 

NutroClínica, 2008. v. 1.  

 

Bibliografia complementar: 

ANTUNES, C. Manual de técnicas de dinâmica de grupo de sensibilização de 

ludoterapia. 24 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

FAGIOLI, D.; NASSER, L.A. Educação nutricional na infância e na adolescência. 

São Paulo: RCN, 2008. 

FRANK, A.A.; SOARES, E.A. Nutrição no envelhecer. São Paulo: Atheneu, 2004. 

MARTINS, C.; SAEKI, S.L. Guias alimentares e a pirâmide: livro-aula. Curitiba: 

Nutroclínica, 2005. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2008. 

 

Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica 

Ementa: 

Aplicação do conteúdo teórico à experiência vivida na prática hospitalar, destacando 

a importância e o impacto do cuidado nutricional individualizado sobre o estado 

nutricional e a evolução clínica de pacientes internados.  
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Bibliografia básica: 

CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição clínica do adulto. 2 ed São Paulo: Manole, 

2009.  

RIELLA, M.C.; MARTINS, C. Nutrição e o rim. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3 ed. São 

Paulo: Atheneu, 2006. v. 1 e 2.  

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, M.J.C. Interpretação de exames bioquímicos para o Nutricionista. São 

Paulo: Atheneu, 2008. 

ESCOTT, S.S. Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. 5 ed. São 

Paulo: Manole, 2007. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 ed. 

São Paulo: Roca, 2005. 

SHILS, M.E. et. al. Tratado de Nutrição na saúde e na doença. 9 ed. São Paulo: 

Manole, 2003. v. 1 e 2. 

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003.  

 

Tópicos Sociais Inclusivos 

Ementa: 
Estudo acerca das políticas de educação ambiental, de educação em direitos 

humanos, proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, às 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena. 

 

Bibliografia Básica: 

BORGES, E.; MEDEIROS, C. A. Racismo, preconceito e intolerância.  5 ed. São 

Paulo: Atual, 2008. 

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Gaia, 

2000. 

FERREIRA FILHO, M. G. Direitos humanos fundamentais. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília-DF, 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília-DF, 2010. 

MENDES, E. G. Temas em educacao especial: avanços recentes. 1. Ed. [s.l.]: 

EDUFSCAR, 2009. 

OLIVEIRA, I. Relações raciais e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

RAYO, J. T. Educação em direitos humanos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

8º PERÍODO 

 

Estágio Supervisionado em Alimentação Institucional 

Ementa: 

Aplicação do conteúdo teórico das disciplinas voltadas à gestão através de práticas 

supervisionadas na rotina de um serviço de alimentação institucional, estimulando a 

criatividade e a tomada de decisões do aluno, na resolução de situações rotineiras e 

inesperadas. 

 

Bibliografia Básica: 

ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição: um modo de fazer  3 ed. São Paulo: Metha, 2009. 

SILVA, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de 

alimentação, 6 ed. São Paulo: Varela, 2005.  

TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONTINI, T. M. Administração 

aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.  

 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, I. Recursos humanos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2005.   

MAGNÉE, H. Administração simplificada. São Paulo: Editora Varela, 2005.   
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MEZOMO, I. F. B. O serviço de Nutrição. São Paulo: FASC/CEDAS, 1989.  

SILVA, S. M. C. S.; BERNARDES, S. M. Cardápio: guia prático para a elaboração. 

São Paulo: Atheneu, 2004.  

 

Estágio Supervisionado em Gestão de Negócios e Nutrição Esportiva 

Ementa: 

Aplicação do conteúdo teórico à experiência vivida na prática destacando a 

alimentação nas áreas emergentes como Gestão de Negócios, Marketing, Gestão 

do Terceiro Setor e Nutrição Esportiva (Academias e Clubes Desportivos). 

 

Bibliografia básica: 

FOSS, M. L.; KETEYIAN, S. J. Fox: bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

LAS CASAS, L.A. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2006.  

McARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  

Bibliografia complementar: 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan. 2006.  

KOTLER, P. Administração de marketing:  análise, planejamento, implementação 

e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e gestão.  São Paulo: Saraiva, 

2006. 

MARTINS, C. Avaliação do estado nutricional e diagnóstico. Curitiba: 

NutroClínica, 2008. v. 1.   

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003.  
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Tópicos Essenciais e Atualidades em Nutrição 

 

Ementa 

Abordagem de questões atuais e assuntos inerentes à profissão do nutricionista e 

seu papel na sociedade 

 

Bibliografia Básica: 

ANJOS, M.F.SIQUEIRA, J. E. Bioética no Brasil: tendências e perspectivas. São 

Paulo: Idéias e Letras, 2007. 

CARVALHO, E.S. Terapêutica e prática pediátrica. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 

2001. v.2. 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Código de ética dos 

Nutricionistas. Brasília, 2004. 

CARDOSO, A.L al. Tópicos atuais em nutrição pediátrica. São Paulo: Atheeu, 

2004. 

COSTA, N. M. B., PELÚZIO, M. C. G. Nutrição Básica e Metabolismo. Viçosa: 

Editora UFV, 2008. 

SILVA Jr, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de 

alimentos. 6 ed. São Paulo: Varela, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, N. S. C. A formação do Nutricionista: educação e contradição. Goiânia: 

Editora UFG, 2000. 

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2005. 

PHILLIPPI Jr, A. Saneamento saúde e ambiente: fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. 

PHILLIPPI, S.T. Nutrição e técnica dietética. 2 ed. São Paulo: Manole, 2006. 

SALINAS, R. D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. 3 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 
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OPTATIVAS INTERCURSO 

 

OPTATIVAS INTERCURSOS (IGUAL PARA TODOS) 

 

DISCIPLINA: LIBRAS 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: Compreender a linguagem oral na dinâmica da relação entre os sujeitos, 

explorando conquistas e limitações de um projeto de ensino para a sociedade 

contemporânea que privilegie aspectos relativos à questão intercultural, à educação 

escolar bilíngüe, específica e diferenciada. Estratégias de leitura e de produção 

textual visando à superação de preconceitos e incompreensões em relação às 

necessidades e interesses educacionais dos diferentes sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem.  

 

Bibliográfica Básica: 

LODI, Ana Cláudia Balieiro; HARRISON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, Sandra 

Regina Leite de (Org.). Letramento e minoriais. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 

2009.  

POLITO, R. Um jeito bom de falar bem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

SKLIAR, Carlos (Org.). Educação & exclusão: abordagens sócio-antropológicas em 

educação especial. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

COUTO-LENZI, Alpia. O deficiente auditivo de 0 a 6 anos. 2. ed. Vitória: Ed. do 

Autor, 2000.  

LODI, Ana Claudia B.; KATHRUN, Marie P.; HARRISON, Sandra Regina L. de 

Campos. (Org.). Leitura e escrita: no contexto da diversidade. Porto Alegre: 

Mediação, 2004. 

QUADROS, Ronice M. de. Educação de surdos: aquisição da linguagem. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

RIBAS, João Baptista Cintra. O que são pessoas deficientes. 6. ed. São Paulo: 

brasiliense, 2007.  
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SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima et al. Ensino de língua portuguesa para 

surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília, DF: MEC, 2004. 

DISCIPLINA: INGLÊS INSTRUMENTAL 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

Ementa: 

Estudo de estruturas gramaticais, em nível básico, para leitura, tradução e 

interpretação de textos. Identificação e aplicabilidade de estratégias para 

compreensão de textos. Aquisição de vocabulário com prática de pesquisa, tradução 

e compreensão de textos específicos. 

 

Bibliografia Básica: 

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e (Org). Ensino de lingua inglesa: 

reflexões e experiências. 4. ed. Campinas: Pontes, 2010.  

SILVA, Amaury Flavio. Inglês prático para administração. 1. ed. São Paulo: 

DISAL, 2011. 

SCHUMACHER, Cristina. Ingles urgente: para brasileiros nos negócios: novas 

soluções simples e praticas para a comunicação empresarial. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

LONGMAN dicionário escolar inglês-português, português-inglês: para restaurantes 

brasileiros. 2. ed. Inglaterra: Pearson Education Limited, 2009.  

MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura: módulo I. São Paulo: 

Texto Novo, 2004.  

MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura: módulo II. São Paulo: 

Texto Novo, 2005.  

OLIVEIRA, N. A. Para ler em inglês. Belo Horizonte: N.O.S. TEC. EDUC., 2009.  

GUANDALINI, Eiter  Otávio. Técnicas de leitura em inglês. São Paulo: Texto Novo, 

2005. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA:  

Reflexão sobre a construção histórica dos direitos humanos e visão geral dos 

mecanismos nacionais e internacionais de defesa dos Direitos Humanos. Dignidade 

humana, uma cultura de paz. Legislação e a proteção das minorias no Brasil sob o 

enfoque dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos. Educação não-

discriminatória e promotora de uma cultura humanista capaz de formar um sujeito 

ativo para a igualdade de direitos, valorização das diferenças, laicidade do Estado, 

democracia e globalização como desafios a serem vencidos pela Educação em 

Direitos Humanos visando exercício da vida democrática, ciente de seus direitos e 

deveres na sociedade. 

 

Bibliografia Básica: 

CANDAU, Vera Maria; RIBEIRO, Adalberto; SACAVINO, Susana Beatriz. Educar 

em Direitos Humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&a, 2004. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e justiça internacional. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARAÚJO, Ulisses F. Os Direitos Humanos na sala de aula: a ética como tema 

transversal. São Paulo: Moderna, 2001. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos fundamentais. 11 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

LAFER, Celso. A internacionalização dos Direitos Humanos: Constituição, 

racismo e relações internacionais. São Paulo: Manole, 2005. 

RAYO, José Tuvilla. Educação em Direitos Humanos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

RIFIOTIS, Theophilos. Educação em Direitos Humanos: discursos críticos e temas 

contemporâneos. Paraná: UFSC, 2008. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: Proporciona entendimento sobre os aspectos sistêmicos da educação 

ambiental, sua evolução histórica e teórica, contextualizada com os princípios e 

estratégias de educação ambiental, sempre alicerçada no eixo do desenvolvimento 

sustentável, questionando a cultura e os valores sociais atuais como agentes de 

sustentação da problemática ambiental. 

 

Bibliografia Básica: 

DIAS, G. F. Atividades interdisciplinares de educação ambiental. 2. ed. São 

Paulo: Gaia, 2012. 

______. Educação ambiental: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Gaia, 2013. 

GUIMARAES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. 11. ed. São Paulo: 

Papirus, 2013. 

  

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Encontros e caminhos de educadoras (es) 

ambientais e coletivos educadores. Brasília, DF: MMA, 2005. 

GRUN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 2. Ed. São 

Paulo: Papirus, 2000. 

MANZINE-COVRE, L. M. O que é cidadania. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 2013.  

PAULINO, W. R. Educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993.  

VIOLA, EDUARDO J. Meio ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios para 

as ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS E INDÍGINAS 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil. Valores 

culturais, linguagem e afirmação sócio-existencial na visão dos PCN’s e realidade 

contemporânea. O direito à diferença: Lei n.º 10639/2003 e Lei n.º 11.645/2008. 

História e cultura afro-brasileira, africana e indígina. Produções artísticas vinculadas 

a vários contextos nacionais em cujos espaços se celebram as tradições populares 
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de matizes africanas e indígenas, bem como lugares que contemplam o trabalho 

independente de indivíduos ou coletivos no processo de afirmação da identidade 

afro-brasileira, africana e/ou indígena. A escola e a construção da identidade na 

diversidade. 

 

Bibliografia Básica: 

CUNHA, Manuela C. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2006 GOMES, N. L.; SILVA, P. B. G. Experiências étnico-culturais para a 

formação de professores. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

OLIVEIRA, I. Relações raciais e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, E.; MEDEIROS, C. A. Racismo, preconceito e intolerância.  5 ed. São 

Paulo: Atual, 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília-DF, 2010. 

D´ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-

racismo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001. 

MARCON, F.; SOGBOSSI, H. B. Estudos africanos, história e cultura afro-

brasileira: olhares sobre a Lei 10.639/03. São Cristóvão: UFS, 2007. 

VIDAL, Lux Boelitz & FISCHMANN, Roseli (org.). Povos indígenas e tolerância: 

construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: Edusp, 2001. 

 

 

DISCIPLINA: ORATÓRIA  

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: Introdução as figuras da retórica. Estudo e prática da arte de “dizer/falar”: 

problemas de inibição, gestos, maneiras; do raciocínio dialético e da persuasão. 

Estudo das estratégias da comunicação em reuniões, aulas e seminários; do 

discurso e da apresentação pública. 

 

Bibliografia Básica 
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LEAL, J. C. A arte de falar em público. 2 ed. Rio de Janeiro: ETC, 1997. 

POLITO, R. Um jeito bom de falar bem. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

ROBBINS, Harvey A. Como ouvir e falar melhor: como apresentar suas ideias e 

argumentos de forma clara. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL, André. Fale bem, fale sempre: oratória sem segredos para você falar 

bem em público. São Carlos: Rima, 2003. 

MACHADO, Andréa Monteiro de Barros. Falando muito bem em público. São 

Paulo: Makron Books, 1999. 

PLEBE, Armando e Pietro, Emanuelle. Manual de retórica. São Paulo: Martins 

Fontes, 1992. 

POLITO, R. Como falar corretamente e sem inibições. 101.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

WEISS, Donald. Como falar em público: técnicas eficazes para discursos e 

apresentações. São Paulo: Nobel, 2000. 

 

 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: O empreendedorismo e o espírito empreendedor. As habilidades, atitudes 

e as características dos empreendedores - fatores psicológicos e sociológicos. As 

oportunidades de negócios; identificação, seleção e definições. Elementos 

essenciais para iniciar um novo negócio: o plano de negócio. Informações 

estratégias, plano operacional, gerencial e financeiro.  

 

Bibliografia Básica: 

DOLABELA, F. O segredo de Luisa. São Paulo: Cultura Editores Associados, 2000. 

DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdade do 

empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.  

DRUCKER, P.F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e 

princípios. São Paulo: Pioneira, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
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ARAÚJO FILHO, G.F. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2007.   

BERNARDES, C. Você pode criar empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.  

CAVALCANTI, M.; FARAH, O.E.; MARCONDES, L.P. Empreendedorismo 

estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008.  

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 

 

 

DISCIPLINA: CORPO, SEXUALIDADE E CULTURA 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: Estudos do Corpo e Sexualidade nas perspectivas antropológicas. 

Mudanças físicas e Sexualidade. O Hedonismo Greco-romano. Teocentrismo 

Medieval: sexualidade e austeridade. A Cientificação do sexo. As concepções 

artísticas do Corpo. Moda e sexualidade no Mundo Moderno. O corpo como fato 

social. A Capitalização do corpo. Sexo, Cultura e Gênero. As Revoluções 

Sexuais.Estudo da Auto-imagem e anomias sociais contemporâneas. A mídia e os 

paradigmas culturais do corpo. A Sexualidade e a Atualidade.  

 

Bibliografia básica: 

ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada: da idade média à renascença. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

_____________. História da vida privada: da revolução francesa à primeira guerra. 

São Paulo : Companhia das Letras, 1991. 

_____________. História da vida privada: da primeira guerra a nossos dias. São 

Paulo : Companhia das Letras, 1992. 

 

Bibliografia complementar: 

DEL PRIORE, M. (org). História das Mulheres no Brasil. 2 ed. São Paulo: 

Contexto, 1997. 
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FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: 

Graal, 1993. 

________________. História da sexualidade 3: o cuidado de si. Rio de Janeiro: 

Graal, 1994. 

CHAUI, M. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. 7. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1984. 

PERROT, M. Mulheres ou os silêncios da História. São Paulo: EDUSC, 2005. 

 

 

DISCIPLINA: MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40H/A 

EMENTA: Globalização e sociedades multiculturais: gênese e principais tendências. 

Questões em debate: a polissemia de conceitos como cultura, identidade e diferença; 

a relação entre igualdade e diferença, universalismo e relativismo, a produção social 

da identidade social e da diferença. Educação multicultural: autores, perspectivas e 

propostas. A perspectiva da educação intercultural. Currículo e interculturalidade. A 

sala de aula como encontro intercultural e educação. Estratégias pedagógicas e 

perspectiva intercultura.  

 

Bibliografia Básica: 

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2004.  

DAYRELL, J. (Org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: 

UFMG, 2001. 

SEMPRINI, A. Multiculturalismo. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

D´ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-

racismos no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.  

GONÇALVES, L. A. O.; SILVA, P. B. G.  O jogo das diferenças: o multiculturalismo 

e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 

MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000..  

______.  Multiculturalismo revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo 

milênio. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
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VALENTE, A . L. Educação e diversidade cultural: um desafio da atualidade. São 

Paulo: Moderna, 1999.  

 

OPTATIVAS INTRACURSO 

 

Interpretação de exames laboratoriais 

Ementa: 

A disciplina aborda os fundamentos dos exames laboratoriais, as relações de 

resultados com a patologia investigada, valor e limitações do exame a ser 

executado. Busca aprimorar o conhecimento dos acadêmicos da saúde, a fim de 

norteá-lo para uma capacidade investigativa otimizada. A ampliação dos recursos 

diagnósticos permitem o estabelecimento de medidas objetivas para o controle das 

enfermidades, fornecendo informações necessárias para realização do diagnósticos 

de uma determinada patologia. A solicitação de um exame complementar deve ser 

direcionado levando-se em consideração os dados obtidos na anamnese e exame 

físico. 

  

Bibliografia Básica: 

RAVEL, R. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.  

SACHER, R. A.; MCPHERSON, R. A. Interpretação clínica dos exames 

laboratoriais. 11. ed. São Paulo: Manole, 2002.  

WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, M. F. C. Boas práticas de laboratório. São Caetano do Sul, SP: Difusão 

Editora, 2009.  

CISTERNAS, J. R. Fundamentos teóricos e práticos em bioquímica. São Paulo: 

Atheneu, 2005.    

FAILACE, R. Hemograma: manual de interpretação. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2003.  
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FIEGENBAUM, M. Manual de consulta rápida em microbiologia. Porto Alegre: 

Sulina, 2007.  

SPICER, W. J. Bacteriologia, micologia e parasitologia clínicas: um texto 

ilustrado em cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.   

 

 

Análise sensorial de alimentos  

Ementa: 

Introdução, importância e aplicação da análise sensorial em pesquisa e no controle 

de qualidade de alimentos e bebidas. Propriedades sensoriais dos alimentos. 

Fisiologia sensorial. Métodos clássicos de avaliação sensorial. Técnicas 

experimentais em análise sensorial. Montagem, organização e operação de um 

programa de avaliação sensorial. Novas ferramentas em análise sensorial. 

Características não sensoriais e o comportamento de consumo. Métodos estatísticos 

clássicos e modernos para análise de dados provenientes de testes sensoriais. 

 

Bibliografia básica: 

CHAVES, J.B.P. Métodos de diferença em avaliação sensorial de alimentos e 

bebidas. Viçosa: UFV, 2001 

MINIM, V.P.R. Análise Sensorial: estudos com consumidores. Viçosa: UFV, 2ª.ed., 

2010. 

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 3. ed. Curitiba: Champagnat, 

2011. 426 p.  

 

Bibliografia complementar: 

FERREIRA, V. L. P. et al. Análise Sensorial: Testes Discriminativos e Afetivos. 

Publicações do SBCTA: Manuais Série Qualidade – Profiqua, 2000 

KINTON, R., CESERANI, V., FOSKETT, D. Enciclopédia de Serviços de 

Alimentação. São Paulo: Editora Varela, 1999. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14140: Alimentos e 

bebidas. Análise sensorial. Teste de análise descritiva quantitativa (ADQ). Rio de 

Janeiro, 1998.  
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BARBOZA, L. M. V.; FREITAS, R. J. S.; WASZCZYNSKYJ, N. Desenvolvimento de 

produtos e análise sensorial. Brasil Alimentos, n. 18, 2003.  

WILLE, G. M. F. C. et al. Práticas de desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios na indústria paranaense. Rev. FAE, Curitiba, v.7, n.2, p.33-45, jul./dez. 

2004. 

 

Fitoterapia 

Ementa 

Compreensão acerca da importância da Fitoterapia por meio da utilização dos 

medicamentos fitoterápicos no tratamento e na prevenção das principais doenças 

que atingem a humanidade, destacando a ação terapêutica das plantas medicinais 

sobre os diferentes sistemas orgânicos e considerando uma abordagem 

fisiopatológica e terapêutica. 

 

Bibliografia Básica 

SCHULZ, V.; HÄNSEL, R.; TYLER, V. E. Fitoterapia racional: um guia de 

fitoterapia para as ciências da saúde. Barueri: Manole, 2002. 

CÔRREA, A. D.; BATISTA, R. S.; QUINTAS, L. E. M. Plantas medicinais: do 

cultivo à terapêutica. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

Farmacopéia Brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1988. 

 

Bibliografia Complementar 

LAPA, J. A.; SOUCCAR, C.; LIMA-LANDMAN, M. T. R.; CASTRO, M. S. A; LIMA, T. 

C. M. Métodos de avaliação da atividade farmacológica de plantas medicinais: 

Sociedade brasileira de plantas medicinais. Porto Alegre: Metrópole, 2003. 

SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6. ed. Porto 

Alegre: Editora da UFGRS, 2010. 

YUNES, R. A.; CALIXTO, J. B. Plantas medicinais sob a ótica da química 

medicinal moderna: métodos de estudo: fitoterápicos e fitofármacos. Chapecó: 

Arbos, 2001. 

MARTINS; E. R. Plantas medicinais. 1. ed. VIÇOSA: UFV, 2000. 220 p.. 

PANIZZA; S. Plantas que curam: Cheiro de mato. 2. ed. SAO PAULO: IBRASA, 

1998. 279 p. 
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Nutrição e Gerontologia 

Ementa:  

Panorama e perspectivas da nutrição geriátrica no Brasil e no mundo. 

Características básicas do idoso e sua influência no comportamento alimentar.  

Abordagem do idoso no atendimento nutricional.  Alterações fisiológicas, endócrinas, 

metabólicas  e  imunológicas do processo de envelhecimento. Nutrição e 

envelhecimento. 

 

Bibliografia básica: 

FRANK, A. A.; SOARES, E. A. Nutrição no envelhecer. São Paulo: Atheneu. 2004. 

SAMPAIO, L.R. Avaliação Nutricional no Envelhecimento. Rev. Nutr., Campinas, 

17(4):507-514, out./dez., 2004. 

VITOLO, M.R. Nutrição: Da Gestação ao Envelhecimento. São Paulo. Saraiva. 2008. 

 

Bibliografia complementar: 

BRASILEIRO, G.F.& BAGLIOLO, L. Patologia Geral. 3ª ed Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

CUPPARI, L. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar - Nutrição - Nutrição Clínica no 

Adulto. 2ª Edição. Manole.  2005. 

MARTINS, C.; MOREIRA, S.N.; CARDOSO, S.P. Interações Droga – Nutriente. 2ª 

edição. Nutroclínica, 2003. 

SHILS, M. E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M; ROSS, A.C. Tratado de Nutrição Moderna 

na Saúde e na Doença. 10ª edição. São Paulo: Manole, 2009, v I e II.  

TEIXEIRA-NETO, F. Nutrição Clínica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003. 

 

Projetos em Áreas Diferenciadas 

Ementa: 

Enfoca conceitos e práticas sobre as ações sistematizadas e dinâmicas nas áreas 

de atuação do nutricionista: gestão, clínica e saúde coletiva. Apresenta metodologias 

de formulação e implementação de estratégias de ação baseados na estrutura 

organizacional e no contexto da instituição. 
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Bibliografia básica: 

ABERC, Manual Aberc de práticas de elaboração e serviço de refeições para 

coletividades, 1999. 

TEIXEIRA, S.F.G. et al. Administração aplicada as unidades de alimentação e 

nutrição. São Paulo: Atheneu, 2000. 

CUPPARI, L. Guias de medicina ambulatorial e hospitalar UNIFESP/Escola 

Paulista de Medicina- Nutrição – Nutrição clínica no adulto. São Paulo: Manole, 

2005. 

 

Bibliografia complementar: 

ARRUDA, G.A. Manual de boas práticas - unidades de alimentação e nutrição. 

São Paulo: Ponto Crítico, 2002. 

BOULOS, M. & BUNHO, R.M. Guia de leis e normas para profissionais e 

empresas da área de alimentação. São Paulo: Varela, 1999.  

CARUSO, L.; SIMONY, R.F.; SILVA, A.L.N.D.  Dietas hospitalares: uma 

abordagem na prática clínica. São Paulo: Atheneu, 2002. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, Nutrição; dietoterapia. 11 

ed. São Paulo: Roca, 2005. 
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11  Metodologias de Ensino  

 

O Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo - 

Espírito Santo propõe uma metodologia de ensino e aprendizagem que se desloque 

de um enfoque tradicional para um que responda às necessidades previstas na 

sociedade deste século. Assim, a metodologia de ensino busca proporcionar ao 

graduando desse curso uma sólida formação, capacitando-o a superar os desafios 

do exercício profissional e de produção de conhecimento.  

As particularidades metodológicas são gerenciadas pelo coordenador e 

discutidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e colegiado de curso que as 

legitimam mediante as argumentações apresentadas pelos envolvidos no processo. 
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Nessa perspectiva, as atividades de ensino são desenvolvidas a partir de: aulas 

expositivo-dialogadas, aulas práticas nos laboratórios específicos e 

multidisciplinares, debates, estudos orientados em classe e extraclasse, aulas de 

campo, Estágios Curriculares e Extracurriculares, visitas técnico científicas, relatos 

de experiências, projeções de filmes, trabalhos individuais e em grupo, estudos 

dirigidos, cursos e projetos de Extensão Universitária, circuitos de palestras, 

campanhas sociais, pesquisas orientadas para elaboração dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC’s), seminários, dentre outros, sempre favorecendo a 

diversidade de estratégias, o que garante a viabilização da aprendizagem. 

A matriz curricular do Curso permite um relacionamento interdisciplinar, 

oferecendo ao aluno a articulação entre os sistemas teórico/prático. O 

desenvolvimento da consciência crítica do aluno, o exercício da reflexão, o domínio 

da teoria são metas perseguidas em todo o processo de ensino das disciplinas do 

curso. Além dos conceitos trabalhados em sala de aula e laboratórios, o corpo 

discente tem a oportunidade de vivenciar outras formas de métodos didáticos, como 

o dialético e o dedutivo, valendo-se da apresentação e participação em seminários e 

cursos de extensão, participação em grupos de estudo, participação em projetos de 

iniciação científica, visitas técnicas e estágios. Os planos de ensino são revistos e 

avaliados pelo Colegiado do Curso antes do início das aulas para se adequarem às 

metodologias de ensino e à concepção do curso. Todas as sugestões são discutidas 

com o docente para a viabilização de sua adequação ao plano. Por meio da 

Avaliação institucional, são gerados relatórios analíticos sobre a eficiência desses 

planos, que são encaminhados ao coordenador de curso para complementação de 

informações por ocasião do planejamento didático do curso. 

Como a evolução tecnológica é uma constante, requer um contínuo processo 

de mudança nas práticas pedagógicas visando manter, com elas, o curso em dia. 

Tais mudanças não se referem somente ao ambiente tecnológico objeto de pesquisa 

e estudo do professor, mas também à adoção e uso de novas tecnologias no ensino. 

Assim, tem-se ainda a possibilidade de ser realizadas atividades via Sistema 

Acadêmico, bem como ofertar aulas nos laboratórios de informática com a presença 

de estagiário para auxiliar os discentes. Vale ressaltar que o site da IES possibilita 

todo tipo de comunicação que auxilia o processo ensino aprendizagem e que no 
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espaço da biblioteca há também uma Videoteca, para consulta e empréstimo aos 

alunos. 

É importante enfatizar a busca do colegiado do curso por parcerias com 

empresas bem estabelecidas no mercado para a geração de convênios que 

permitam a aplicação prática dos conhecimentos construídos em meio acadêmicos 

para que sejam aplicados e amplificados. Essa prática busca formar um acadêmico 

com conhecimentos sólidos tanto nos processos teóricos quanto nos processos 

práticos, fundamentalmente levando ao aluno à vivência do mundo real e não 

apenas acadêmico. 

Os corpos docentes e discentes têm à sua disposição Tecnologias de 

Informação que permitem ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Tais 

ferramentas, além de proporcionarem outras formas de integração professor-aluno-

conteúdo, garantem outros espaços de integração teoria-prática, desde o início do 

curso, e aproximam o futuro profissional do mundo tecnológico em que exercerá a 

sua profissão. 

 O docente do curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – Espírito 

Santo participa de encontros pedagógicos com profissionais capacitados para 

orientar as estratégias de ensino que são discutidas visando ao atendimento dos 

pressupostos epistemo-pedagógicos aqui apresentados. Destacam-se os 

Workshops de Integração Docente e o Programa de Aprimoramento Docente que 

têm como objetivo repensar as práticas para reformulá-las ou validá-las, visando ao 

aprimoramento do espaço da IES como lócus de produção de conhecimento.  

Para consecução de tal propósito, algumas ações tornam-se necessárias, a 

saber: 

 

Interdisciplinaridade 

 Também atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Nutrição, quanto à interdisciplinaridade, observa-se ao longo de todo 

curso, verticalidade e transversalidade. A elaboração dos conteúdos do curso se fez 

com vistas a uma formação profissional pluralista, observando o grau de 

aprofundamento necessário para a atuação nas diversas áreas da Nutrição. Para 

atender aos eixos norteadores da formação desse profissional, proporciona-se um 
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processo de aprendizado permanente embasado nas premissas filosóficas da 

Instituição. 

Dessa forma, por meio da inter-relação dos planos de disciplina, objetiva-se a 

não fragmentação dos conteúdos. E ainda, o entendimento da área da nutrição 

como modelo de investigação e produção científica. 

O Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, em consonância com as 

DCN’s, busca criar e implementar propostas curriculares que efetivem essa 

formação, concebendo a graduação da área da Saúde como um espaço de inter-

relação entre os diferentes cursos, para que seus egressos, ainda na condição de 

discentes, desenvolvam a capacidade de atuar multi, inter e transdisciplinarmente na 

promoção da saúde. 

Nessa perspectiva, os cursos da área da Saúde da IES (Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia) 

buscam a integração (de conhecimentos, disciplinas, profissionais), o que significa 

transpor a fragmentação da disciplinaridade, em que os saberes e fazeres são 

individualizados, e assumir um trabalho em equipe que envolva partilha de 

experiências, cooperação, respeito às diferenças e diálogo constante, o que 

favorece a construção de um profissional mais completo porque compreende a 

realidade a partir de diferentes perspectivas.  

 A operacionalização dessa proposta acontece com a constituição de turmas 

que mesclam discentes de diferentes cursos da área da Saúde da IES, para 

cursarem disciplinas básicas (denominadas nucleadas) de sua formação. Assim, o 

Núcleo da Saúde se insere transversalmente em cada curso no eixo “Ciências 

Biológicas e da Saúde” e ainda, no curso de Nutrição, no eixo “Ciência Sociais, 

Humanas e Econômicas”, podendo-se visualizar essas disciplinas alocadas do 

primeiro ao sexto período do curso, na estrutura curricular, concentrando-se, 

horizontalmente, em maior número, no primeiro ano do curso. 

Os docentes de disciplinas nucleadas são preferencialmente componentes de 

Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados em seus cursos de origem, refletindo 

uma alta titulação desde o início de cada curso. Seu planejamento didático 

pedagógico é monitorado pelas Coordenações de Cursos, de forma a alocar 

disciplinas nucleadas às coordenações tecnicamente mais afins, bem como é 

norteado pelo Apoio Pedagógico da IES.   
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Dessa forma, garante-se o acompanhamento efetivo do andamento dessas 

disciplinas, que exigem uma metodologia de ensino pautada na interdisciplinaridade, 

na proposição de problemas a serem solucionados, no desenvolvimento de 

operações mentais mais complexas, na relação constante entre teoria e prática. 

Tudo isso pressupõe um docente que se abre ao diálogo com seus pares, que 

assume uma postura de mediação entre o discente e o conhecimento, não se 

limitando apenas à educação disciplinar.  

A concepção de Núcleo da Saúde contribui, portanto, para a formação de um 

profissional ativo e interativo, que lida com as diferenças e busca uma formação que 

lhe possibilite o cuidado integral com o cliente na sua prática profissional, pois a 

proposta enfatiza as práticas de situações do cotidiano da área da Saúde 

        Em suma, o Núcleo da Saúde oportuniza o alcance dos objetivos dos cursos de 

graduação em Saúde, tal como apontam as DCN’s: que os discentes aprendam a 

ser, conviver, fazer e conhecer, ou seja, aprendam a aprender. 

 

Produto Final 

O Produto Final de Período constitui um trabalho interdisciplinar produzido 

semestralmente, entre o 3º e 6º períodos letivos, para o qual são escolhidas 

temáticas oriundas do entorno comunitário no qual se insere a Instituição, de acordo 

com o nível proximal de conhecimento dos docentes e discentes. Os temas devem 

ser explorados por todas as disciplinas que compõe cada período envolvido, 

associadas aos eixos estruturantes pertinentes, bem como ao componente curricular 

“Seminários Interdisciplinares”, sendo que a pontuação advinda deste instrumento 

avaliativo interdisciplinar auxilia na inter-relação das disciplinas, bem como 

instrumentaliza o discente à análise, síntese, classificação e elaboração de 

conhecimento através do olhar de diversas perspectivas epistemológicas, sem se 

afastar da possibilidade da coleta de dados para futuras pesquisas alinhadas com as 

linhas cadastradas pelo curso de Nutrição, de acordo com o preconizado pelo 

Programa de Tecnologia e Desenvolvimento Institucional. Dessa forma, a tríade 

Ensino-Pesquisa-Extensão é significativamente evidenciada pela prática exercida 

desde o planejamento de ensino-aprendizagem das disciplinas, à coleta de dados, 

transformação da informação e geração de conhecimento, perpassando pela prática 

extensionista. 
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Prova Interdisciplinar 

O Curso de Nutrição trabalha outro instrumento interdisciplinar: a prova 

interdisciplinar, que também engloba todas as disciplinas em um único instrumento 

prova; geralmente voltado para discussão clínica. Contudo, esse também pode ser 

desenvolvido em caráter objetivo, servindo de embasamento e preparação para o 

ENADE e concursos públicos. Sua pontuação, assim como no produto final de 

período, engloba 20% da média total de cada disciplina envolvida, entre o 1º e 6º 

períodos do curso. 

 

Visita Técnica/ Aula de Campo 

Outra atividade também considerada multiprofissional é a visitação técnica, 

que propicia ao aluno conhecer, a seu próprio custo, centros de referência nacionais 

ou até mesmo internacionais em Nutrição ou afins, podendo compartilhar 

experiências com outros discentes não necessariamente do mesmo curso, sempre 

guiado por professor responsável, designado a campo em sua própria jornada de 

trabalho. 

 

Organização sequencial de conteúdos 

No que diz respeito à organização do conteúdo (disciplinas), entende-se que 

se deva recorrer aos modelos expostos anteriormente para uma visualização mais 

objetiva, como no quadro de Eixos. Nestes, fica claro que os semestres iniciais são 

constituídos, principalmente, pelas disciplinas básicas e instrumentais ou de 

formação geral, recebendo, também, subsídios para a sua iniciação científica, 

aprimorando as suas ferramentas de comunicação e iniciando o processo de 

interdisciplinaridade, principalmente quando se depende do conhecimento em uma 

disciplina para o bom andamento das próximas, uma busca constante por um ensino 

evolutivo. 

Ao final do 1º período, o aluno tem a oportunidade de participar de atividades 

que são voltadas à promoção de habilidades e competências pessoais, preparando-

se para estabelecer um elo entre situações cotidianas e profissionais. Os objetivos 

para este primeiro ciclo de curso residem no oferecimento, ao aluno, de uma parte 

dos conhecimentos básicos necessários à compreensão dos conhecimentos 
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específicos essenciais ao profissional de Nutrição. Mesmo no início, o discente deve 

estar inserido em Programas de Monitoria e Iniciação Científica, exceto ser for aluno 

de primeiro semestre de curso, de acordo com os regulamentos Institucionais 

pertinentes. 

Nos eixos de Ciência da Alimentação e Nutrição e Ciência dos Alimentos 

seguintes, o aluno passa a apreender, principalmente, o conteúdo das disciplinas 

pré-profissionalizantes, paralelamente, à continuidade de algumas disciplinas de 

formação básica. É conferida especial atenção à promoção da interdisciplinaridade e 

da construção do raciocínio crítico científico, uma vez que, nesse momento, o aluno 

já conta com algumas informações específicas relativas a cada uma das áreas. Ao 

longo de todo o curso, desde seu início, é inserido o conteúdo de disciplinas 

específicas, incrementando seu estoque de conhecimentos a respeito da Nutrição, a 

fim de culminarem com sua prática em estágios obrigatórios orientados por docentes 

responsáveis. 

Em meados do curso, o aluno já terá a oportunidade de vivenciar rotinas 

através da observação em estágios não obrigatórios, o que pode auxiliar em seu 

Trabalho de Conclusão de Curso, uma vez que este pode ser iniciado durante o 

andamento do curso, e não necessariamente em seu último semestre letivo, de 

acordo com normativas de regulamentação de TCC. Estes não se tratam de estágios 

obrigatórios, pois o aluno não é orientado e/ou supervisionado, mas sim tutorado em 

perceber as ações executados pelos próprios profissionais / professores. Antes do 

início das atividades, o aluno passa por 2 horas de explanações sobre 

biossegurança, bioética e outras capacitações específicas dos setores a serem 

visitados. 

Por fim, o último ano letivo se caracteriza pelo início das atividades de estágio 

de atuação profissional, com a perspectiva de que o aluno apure sua capacidade de 

percepção sobre a realidade teórico-prática das ações em Nutrição e aperfeiçoe 

suas técnicas profissionais. 

Além disso, a acessibilidade é preocupação constante, conforme o Plano de 

Ação de Acessibilidade e Inclusão da IES, contemplando não apenas aspectos de 

infraestrutura (rampas de acesso aos diversos ambientes do campus, ambientes 

coletivos ou individuais adaptados, banheiros, salas de aulas, biblioteca, auditório, 

ginásio, área de lazer e laboratórios de informática adaptados com a tecnologia 
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assistiva), mas também o acesso a softwares necessários a aprendizagem dos 

deficientes visuais, bem como softwares específicos para a melhoria do vocabulário 

do deficiente auditivo e profissional especialista em Libras.  

Em relação ao processo ensino aprendizagem, articulam-se diferentes 

metodologias de ensino e diferentes estratégias avaliativas, propiciam-se programas 

de nivelamento e monitoria, tornando a aprendizagem acessível ao discente, bem 

como se investe na formação dos docentes no sentido de assumirem uma 

verdadeira prática inclusiva. 

 

12 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem  

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem obedece aos 

princípios, normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento 

Geral do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo e no regulamento da 

avaliação do desempenho escolar. 

A avaliação é concebida como um processo que envolve todas as atividades 

realizadas pelos alunos. Isso pressupõe um sistema avaliativo que não privilegia 

apenas os resultados de provas ou trabalhos escritos, mas que, também, considera o 

discente durante a realização de tarefas, suas experiências pessoais, sua 

capacidade de criar e raciocinar, sua capacidade de análise e reflexão acerca da 

realidade em que se encontra. 

Essa premissa consubstancia a política Institucional de ensino de graduação, 

que também objetiva incentivar a utilização dos resultados dos processos de 

avaliação para fundamentar o planejamento acadêmico, visando à superação de 

diferenciais e à consolidação das experiências bem sucedidas. 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, entendido como 

processual, ocorre, ao longo dos semestres, por meio de constante monitoramento 

do desempenho discente e docente por meio de diversas atividades. Nessa 

perspectiva, o ato de avaliar a aprendizagem é parte integrante do processo de 

ensino e obedece aos princípios, normas e procedimentos pedagógicos 

estabelecidos pelo Regimento do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo e 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Assim, faz-se necessário 
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aplicar um instrumento denominado prova oficial, com valor de 4,0 (quatro) pontos, 

ficando o restante subdividido em, no mínimo, outros dois instrumentos. 

Vários instrumentos podem ser utilizados para avaliar o discente, como 

relatórios, produtos finais de período, visitas técnicas, aulas de campo, produção de 

textos, provas práticas, teóricas discursivas, dentre outros.  

Essa diversidade de instrumentos avaliativos é utilizada para abarcar a 

diversidade de alunos, bem como a realização de atividades diferenciadas para 

aqueles com necessidades específicas. 

Em tempo, o Regimento Geral da IES preconiza que, para ser aprovado em 

cada componente curricular, além da frequência mínima de 75% às aulas e demais 

atividades acadêmicas, o discente deverá, alcançar nota de aproveitamento não 

inferior a seis, correspondente soma de cada instrumento avaliativo do período em 

Curso. 

A autoavaliação está configurada como olhar geral sobre todos os processos 

institucionais e é feito pela comunidade acadêmica e a comunidade externa através 

de suas representações na Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

Os dados revelados são socializados e se transformam em indicativos para 

iniciativas entre seus pares a fim de produzirem efeitos reais de melhoria. 

 

13 Comissão Própria de Avaliação  

 

O Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo apresenta um sistema 

institucional de avaliação permanente dos cursos, dos setores administrativos, do 

corpo docente e das instalações. O Curso de Nutrição participa do processo de 

avaliação pedagógica em conformidade com esse Sistema de Avaliação Institucional, 

atendendo ao disposto no Regimento Geral da Instituição. 

A avaliação interna tem como objetivos principais: 

- Traçar o perfil de qualidade acadêmica, por meio do levantamento de 

informações e elaboração de indicadores de desempenho da IES; 

- Aferir potencialidades e pontos frágeis de atuação dos diferentes segmentos 

da IES, contribuindo, assim, para a necessária reflexão crítica de suas ações; 

- Contribuir para a adoção de medidas com vista à mudança de rumos e ao 

aprimoramento do trabalho acadêmico da IES. 
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 Em relação à avaliação dos professores, a CPA contabiliza os resultados e a 

coordenação entrega os resultados pessoalmente a cada docente, discutindo 

estratégias para melhoria do desempenho, quando necessário. 

 Já em relação aos eventos do curso, as avaliações são levadas e discutidas 

nas reuniões de colegiado e NDE, com intuito de averiguar pontos fortes e fracos 

para serem melhor trabalhados nos próximos eventos. 

Quanto à avaliação externa, são considerados como indicadores a 

concretização de expectativas do Curso em relação ao mercado de trabalho, o grau 

de satisfação do egresso e o atendimento dos padrões de qualidades exigidos pelas 

Condições de Ensino estabelecidas pelo MEC. 

Os resultados dessa avaliação fornecem subsídios para a tomada de 

decisões destinadas a melhorias do ensino. Permitem acompanhar a qualidade do 

ensino, ao longo dos anos, mediante a comparação dos resultados. Com os 

resultados das avaliações, é possível construir indicadores e definir estratégias para 

melhorar o curso. De posse desses resultados, a coordenação apresenta/discute em 

reunião de Planejamento com os docentes e define ações a serem realizadas para 

melhorar o desempenho acadêmico dos discentes. 

 

 

14 Dinâmica do Estágio Curricular  

 

A dinâmica do estágio está de acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA profissional  

em seu capítulo VIII, e com a resolução CNE/CES n.º5/2001 em seu Art 7.º que 

expressa: “A formação do nutricionista deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente, e contando com a participação de 

nutricionistas dos locais credenciados”. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso 

de Graduação em Nutrição proposto, com base no Parecer/Resolução específico da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.  

Parágrafo Único. A carga horária do estágio curricular deverá ser distribuída 

eqüitativamente em pelo menos três áreas de atuação: nutrição clínica, nutrição 

social e nutrição em unidades de alimentação e nutrição. Estas atividades devem ser 
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eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20% 

(vinte por cento) do total por estágio. 

 O cumprimento do estágio da IES segue as exigências legais e possui quatro 

áreas distintas, constando do regimento geral desta instituição de ensino superior. 

De acordo com tal documento, o estágio é uma das atividades constantes do 

currículo pleno, para aprofundamento ou aplicação de estudos, a serem 

desenvolvidas pelo corpo discente. Esse processo é contínuo e o docente orienta, 

segundo as normas contidas no regulamento de estágio do Curso (ver anexo). 

As Instituições Concedentes de Estágio são credenciadas por meio de 

Convênio próprio, instituído pelo Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo. 

No Curso de Nutrição, os estágios são realizados nas seguintes áreas de 

concentração: Nutrição Clínica, Saúde Pública, Alimentação Institucional, Gestão de 

Negócios e Nutrição Esportiva. 

A associação entre o saber e o saber-fazer, a prática tem como finalidade 

propiciar ao aluno a vivência de situações reais do cotidiano profissional, 

confrontando-as com as teorias apreendidas durante a realização do curso. 

Portanto, por meio dos estágios de Nutrição em saúde pública e Nutrição clínica a 

efetivação de parcerias com o sistema local/regional, através dos PSFs, instituições 

de longa permanecia, hospitais filantrópicos, postos de saúde bem como com o 

SUS, proporcionam ao profissional em formação vivenciar, em situações reais, 

experiências que proporcionem ao discente pesquisar, sugerir e implementar 

práticas significativas considerando o agir-refletir-agir, rompendo com o paradigma 

histórico da relação transmissão-assimilação de conhecimentos. 

A IES possui uma clínica escola denominada Centro de Reabilitação, que em 

parceira com as instuitições ligadas ao SUS, os discentes em estágio de Nutrição 

Clínica, por meio de encaminhamento clínico fazem o acompanhamento nutricional e 

atendimento geral à comunidade. 

Visando atender aos princípios éticos da formação e atuação profissional, nos 

Campos de Estágio Curricular de Nutrição, os alunos contam com orientação do 

docente Supervisor de Estágio, visando à discussão acerca de situações 

vivenciadas no Campo de Estágio, orientações quanto à forma de procederem 

diante de situações hipotéticas levantadas durante a discussão, esclarecimento de 

dúvidas, orientação para o preenchimento da documentação pertinente ao Estágio 
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bem como à elaboração do Relatório de Estágio e descrição de um estudo de caso 

clínico.  

No início das atividades, os alunos recebem as devidas cartas de 

apresentação, assim como um manual de estágio e uma ficha individual de 

acompanhamento. O cumprimento da carga horária e das atividades propostas é 

sistematicamente verificado pelo professor orientador durante as visitas locais para o 

acompanhamento e orientação do aluno que ocorrerem semanalmente. 

Por meio do estágio curricular, o aluno terá contato com todas as dimensões 

do trabalho nutricionista e a oportunidade de vivenciar situações reais de trabalho a 

serem enfrentadas futuramente em sua trajetória profissional, observando, 

participando, interagindo e desenvolvendo o senso crítico quanto às respectivas 

áreas de Estágio, contribuindo para a formação do perfil dos futuros profissionais.  

É oportuno citar que os estágios possuem uma avaliação diferenciada, em 

que os alunos são acompanhados e orientados por docentes da casa e pelo 

nutricionista da instituição concedente de estágio (públicas ou particulares), ao longo 

do sétimo e oitavo semestres do curso.  

As atividades do estágio têm a sua base teórica desenvolvida nas disciplinas 

correlatas à área do estágio em questão, ministradas por uma equipe de docentes 

especializados durante os períodos precedentes.  

 

 

15  Dinâmica do TCC: Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Fiel à sua missão de promover o desenvolvimento do ser humano por meio da 

educação e da saúde, o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, por sua 

vocação humanística, instituiu o Programa de Tecnologia e Desenvolvimento que, 

fundamentado em seu PDI, que busca integralizar, de forma sistêmica, o ensino à 

pesquisa e à extensão. Esse programa confere à pesquisa a premissa de 

transformar-se em elo entre as necessidades da sociedade (Extensão) e o 

conhecimento acadêmico (Ensino), materializados nos TCC’s, nos Programas de 

Iniciação Científica e na Pesquisa institucional.   

A produção de TCC’s é requisito obrigatório para a obtenção do título de bacharel 

em Nutrição, pois é concebido, pelo Programa, como sendo um momento de 
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potencialização e sistematização de habilidades e conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso na forma de pesquisa acadêmico-científica. 

O TCC consiste no desenvolvimento de textos científicos e/ou técnicos a 

partir de uma pesquisa quanti e/ou qualitativa, individual ou em grupo de até três 

discentes, orientada por um docente da Instituição. Esse trabalho poderá, também, 

ser elaborado a partir de pesquisas aplicadas, desde que esteja ligado a um projeto 

de pesquisa de Iniciação Científica ou Pesquisa Institucional, conforme as 

normativas vigentes. Para melhor detalhamento da atividade de TCC, vide 

regulamento específico. 

A produção de TCC’s é requisito obrigatório para a obtenção do título de 

bacharel em nutrição, pois é concebido, pelo Programa, como sendo um momento de 

potencialização e sistematização de habilidades e conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso na forma de pesquisa acadêmico-científica.  

 

 

16 Atividades Complementares  

O incentivo à participação em eventos científicos, de pesquisa e extensão e 

em áreas relacionadas ao longo do Curso, promove as atividades acadêmicas 

complementares, integralizando o processo de formação do aluno de Nutrição do 

Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo. 

Nessa direção, a IES, ao ampliar as suas ações acadêmicas complementares, 

promove a participação dos alunos em atividades de formação de iniciação científica, 

tecnológica, comunitário-extensionista ou cultural, como complemento de sua 

formação intelectual. 

O objetivo maior é estimular o desenvolvimento da relação ensino-

aprendizagem-habilidade-competência necessária para o bom desempenho das 

futuras atividades profissionais dos discentes, em complementação aos conteúdos 

ministrados pelos professores em sala de aula. Além disso, permite fortalecer a 

responsabilidade do aluno como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, à 

medida que passe a ter uma efetiva participação em um novo processo orientado de 

autoaprendizagem e autodesenvolvimento, possível por meio da realização da 

liberdade de pesquisa orientada, utilização da infraestrutura da Instituição a eles 

disponibilizada, como: Conferências, Congressos, Simpósios, Jornadas, Fóruns, 
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Seminários, Encontros, Palestras, Cursos à distância, Estágios (exceto o obrigatório), 

Monitorias, Publicações, Iniciação Científica e outros que possam complementar a 

formação social e profissional do aluno, como por exemplo, disciplinas optativas inter 

e/ou intracurso. 

Além disso, o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo mantém 

sistematicamente projetos de extensão que interagem com o meio social local e 

regional. Com periodicidade e significância reconhecidas, o “Dia da 

Responsabilidade Social”, a “Expociência Universitária Sul Capixaba” e o Projeto 

“São Camilo Volta à Comunidade” - o primeiro e o segundo anuais e o terceiro 

semestral - são exemplos práticos da Missão e Política Institucional alinhadas à 

gestão acadêmica. O Projeto “São Camilo volta à comunidade”, por exemplo, 

possibilita o exercício pleno da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, por meio de ações 

(eventos) sociais, demandados pela comunidade do sul do Estado do Espírito Santo. 

Nele, docentes e discentes, por meio de atividades oriundas de disciplinas ou até 

mesmo de Trabalhos de Conclusão de Curso, exercem suas práticas, 

preferencialmente em ambientes não formais de ensino, possibilitando a coleta de 

dados para futuras pesquisas e publicações, retroalimentando este universo que 

mantém o próprio ambiente universitário. 

A distribuição da carga horária destinada ao exercício das atividades 

acadêmicas complementares é institucional, fazendo parte do projeto pedagógico de 

cada Curso, cabendo ao aluno escolher, dentre as atividades estabelecidas, aquelas 

de seu interesse, cumprindo obrigatoriamente o mínimo de 200 horas no decorrer do 

Curso. 

Excepcionalmente, poderá, também, serem consideradas atividades 

complementares outras que venham a ser oferecidas interna ou externamente, ao 

longo do período letivo, desde que aceitas pelo Setor de Extensão. 

As atividades acadêmicas complementares são classificadas como Ensino, 

Pesquisa e Extensão, conforme regulamento aprovado pela Instituição através do 

CEPE/CAS. 
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17 Apoio ao Discente  

 

A inserção de futuros profissionais em um mercado altamente competitivo 

exige diferenciais, um deles o de desenvolver, por meio das práticas cotidianas, 

competências para que estes estabeleçam conexões pluralistas e interdisciplinares 

que levem à vertente da produção de novos saberes. Sendo assim, o curso de 

Nutrição do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo se utiliza de ações de 

apoio ao discente e iniciativas como as abaixo elencadas: 

 

17.1 Programa de Nivelamento 

 
O Programa de Nivelamento é mantido pela Pró- Reitoria Acadêmica e tem 

como objetivo principal propiciar, ao aluno ingressante à IES, conhecimento básico 

em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários. Possui, também, 

como meta, oportunizar aos participantes uma revisão de conteúdos, 

proporcionando, por meio de explicações e de atividades, a apropriação de 

conhecimentos esquecidos ou não aprendidos, para favorecer a acessibilidade 

pedagógica do discente no Ensino Superior. 

 Consciente da defasagem de conhecimentos que se evidencia em grande 

parte dos alunos ingressantes em cursos Superiores, a IES oferece, gratuitamente 

ao aluno, cursos de Nivelamento de acordo com demandas semestrais, ensejando 

proporcionar aos ingressantes de todos os cursos de graduação deste Centro 

Universitário a possibilidade de desenvolver habilidades que atendam às exigências 

básicas requeridas pela rotina da vida acadêmica. 

Os cursos são ofertados por meio de monitores, supervisionados por 

professores das respectivas áreas de estudo, com abertura de edital 

semestralmente, de acordo com regulamento específico do Programa.  

O Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo também disponibiliza, 

dentro desse Programa, o Projeto de Equalização, este ofertado na modalidade 

EaD, com encontros presenciais (03 no total). A participação dos alunos 

ingressantes nas disciplinas de Equalização é considerada como Atividade 

Complementar. 

Tanto o Nivelamento quanto o Projeto de Equalização consistem em 

mecanismos de alinhamento pedagógico e conceitual oferecidos aos alunos 
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ingressantes de todos os cursos de graduação da Instituição. Trata-se de um 

programa avançado de suporte, que busca a interface do Ensino Superior com o 

Ensino Médio por meio das disciplinas Matemática, Biologia, Química, Língua 

Portuguesa, Inglês e Física, visando à revisão dos conteúdos de Ensino Médio. 

 

17.2 Programa de Monitoria 

 
A monitoria é aberta aos alunos a partir do segundo período letivo, bastando 

esse aluno estar aprovado na disciplina para a qual pretende concorrer. O 

regulamento explicita formas de bolsas para o discente monitor, bem como todos os 

procedimentos e diretrizes inerentes aos professores responsáveis por seus 

monitores. 

Para oferta de vagas, basta o professor responsável por uma disciplina 

efetivar solicitação à coordenação do Programa de Monitoria, que semestralmente 

emite calendário do processo seletivo. 

Ao fim do semestre, existe prestação de contas à Coordenação de Monitoria, 

a fim de validar a certificação do aluno. 

Entende-se por monitoria uma modalidade específica de ensino-

aprendizagem, estabelecida dentro do princípio de relação exclusiva às 

necessidades de formação acadêmica do aluno e inserida no planejamento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos a que está ligada, 

favorecendo a acessibilidade pedagógica em cada curso. 

A atividade de monitoria é um elemento integralizador do currículo dos cursos, 

capaz de propiciar um espaço de articulação teoria-prática, se planejada dentro de 

sua característica inerente de iniciação à docência.  

Esse programa possibilita, ainda, a experiência da vida acadêmica, 

promovendo a integração de alunos de séries ou períodos mais avançados com os 

demais, a participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das 

disciplinas do curso, além de treinamento em atividades didáticas. 

As funções de monitor são exercidas por alunos dos cursos de graduação, 

regularmente inscritos em disciplinas e que tenham sido aprovados, anteriormente, 

na disciplina objeto do concurso. São selecionados por prova específica que avalia a 
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capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada 

disciplina. 

As vagas são preenchidas de acordo com a ordem classificatória dos 

candidatos.  

Para detalhes do Programa, vide regulamento específico, homologado pelo 

CEPE da IES. 

 

 
17.3 Programa de Apoio Psicopedagógico 

 

O ingresso na universidade, conjugado às exigências advindas da busca por 

uma autonomia intelectual e econômica, constitui, para muitos, uma realidade 

produtora de incertezas e angústia.  Nesse contexto, não é raro encontrar alunos 

que apresentam diversas dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Tendo em 

vista essas dificuldades enfrentadas pelo discente e a necessidade de construir 

estratégias de acompanhamento para tal, o Centro Universitário São Camilo – 

Espírito Santo criou o Programa de Apoio Psicopedagógico.  

O Programa de Apoio Psicopedagógico disponibiliza o acompanhamento 

psicológico e pedagógico, que objetiva atender à comunidade discente em suas 

dificuldades emocionais e psicopedagógicas, visando propiciar a acessibilidade 

pedagógica. É um trabalho integrado entre a Clínica de Psicologia e o Setor de 

Apoio Psicopedagógico. 

Considerando o perfil do aluno camiliano, “trabalhador estudante”, esse 

programa busca assegurar, em seu processo institucional, a missão desta IES, por 

meio de acompanhamento aos alunos que apresentam dificuldades ou aqueles que 

porventura solicitam atendimento do setor, o que favorecerá sua permanência no Curso 

Superior. 

Realizando o acompanhamento e a orientação sistemática a alunos dos cursos de 

graduação, certamente são identificadas possíveis dificuldades, necessidades, 

demandas e perspectivas da formação profissional, bem como são promovidas práticas 

educativas que favoreçam a formação integral do aluno, contemplando seu 

desenvolvimento cognitivo e psicossocial.    
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Esse programa surge, então, como o pilar capaz de subsidiar aos alunos no 

processo de construção e desenvolvimento de todas as habilidades e competências 

necessárias à sua formação acadêmica e profissional. 

 

17.4 Outras Atividades 

 

 Internacionalização: o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo 

promovem as relações internacionais, as quais visam internacionalizar seus cursos 

de graduação e pós-graduação, tanto ao importar intercambistas ou exportar 

discentes matriculados em nossa IES, promovendo aos envolvidos um ambiente 

acessível a outras culturas por meio de programas de intercâmbio. Atualmente 

existem na IES os Programas Top Espanha e Bolsa Ibero-Americanas.  

Para desenvolver a internacionalização, há parcerias com o Banco Santander, 

a Fundação Barceló, a Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras, a 

Universidade de Lisboa – Faculdade de Direito, a Universidade do Porto. 

A IES também oferece um curso de Português para estrangeiros, que visa 

oportunizar aos alunos intercambistas um processo de aprendizagem mais rápido do 

nosso idioma para que possam interagir melhor nas disciplinas e em suas vidas 

sociais no Brasil. As aulas permitem aos estudantes não só o aprendizado da língua, 

mas também da cultura brasileira. 

 Programas de Bolsas: a IES possui um programa de bolsas integrais e/ou 

parciais para estimular a participação discente em atividades de pesquisa e 

extensão, como projetos de monitoria, nivelamento e cursos que buscam promover o 

processo ensino-aprendizagem. As bolsas são concedidas anualmente, conforme 

cotas definidas pela Reitoria.  

 A IES também participa de programas como PROUNI, FIES e NOSSA 

BOLSA; 

 Ouvidoria: é um locus de discussão, pertinente às questões de 

aprendizagem, vivência e relações interpessoais, e funciona, também, como serviço 

de atendimento ao aluno;  

 Pastoral Universitária: é um espaço de vivência psicossocial e religioso.  

 Esporte/atividades físicas: a IES, por meio do curso de Educação Física, 

disponibiliza aos discentes uma academia de musculação, espaço para dança e 
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ginástica, piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo e campo de areia. As 

atividades são ofertadas via Extensão Universitária; 

 O discente tem a sua disposição Laboratórios de Informática com acesso 

livre à internet, para o acadêmico fazer suas pesquisas, o mesmo acesso os 

discentes têm na biblioteca e videoteca;    

 Atendimento ao discente pela Coordenação de Curso: o Coordenador tem 

horário especial para atender aos alunos, como também realiza periodicamente 

reuniões e contato virtual com os líderes de turmas;  

 Comissão Própria de Avaliação: há horário da CPA para atendimento 

discente. Este poderá ser atendido via e-mail e por telefone. Há caixas de sugestões 

em setores estratégicos na Instituição nas quais o discente poderá criticar, sugerir 

e/ou elogiar setores, infraestrutura, dentre outros. O discente ainda possui a 

ferramenta Sistema Acadêmico, que funciona como um elo entre CPA e aluno;  

 Centros de atendimento – de Reabilitação (Fisioterapia e Nutrição); 

Jurídico (NPJ); Psicológico (Clínica de Psicologia): sob a responsabilidade dos 

cursos de Fisioterapia, Nutrição, Direito e Psicologia, os discentes têm atendimento 

gratuito nas áreas referidas, mediante agendamento.  

 Enfim, o discente é privilegiado por contar com atendimentos básicos, além 

de muitos outros disponíveis para o conforto e melhor aprendizagem. 

 

 

18  Responsabilidade Social  

 

As Instituições de Ensino Superior possuem a papel expressivo em nossa 

sociedade, o Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo desenvolve, 

historicamente, ações que caracterizam nosso compromisso com o conceito de 

Responsabilidade Social, nos mais diferentes aspectos relacionados ao termo. 

Nossa filosofia acadêmica responde às demandas do Ministério da Educação e do 

país ao apreender o conceito de saúde sob a ótica do "bem-estar do ser humano 

integral e do meio social no qual ele se insere, atestando um comprometimento que 

transcende leituras e abordagens oficiais. Dessa forma, sustentando a Missão 

Institucional de promover o desenvolvimento do ser humano por meio da educação e 
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da saúde, segundo os valores camilianos, que é possível encontrar na Carta de 

Princípios das Entidades Camilianas. 

O curso de Nutrição atua no Projeto São Camilo volta à comunidade, através 

de ações de conscientização e intervenção, onde os alunos praticam todo 

conhecimento de sala de aula em prol da comunidade, por meio de meio de medidas 

educativas, como palestras, avaliações, treinamentos e orientações nutricionais. 

Visando o combate principalmente do sobrepeso e obesidade, a Nutrição e 

seus discentes atuam em ações e atividades preventivas e educativas em parcerias 

em eventos de instituições regionais como escolas, igrejas e prefeituras. 

 

19  Recursos  

 

O curso de Nutrição possui um gabinete para sua Coordenação, que se 

localiza em setor específico de Coordenações na IES, além de salas de aula 

apropriadas ao número de alunos por turma, bem como laboratórios para as aulas 

práticas e desenvolvimento de pesquisas. O espaço do professor, conhecido como 

Serviço de Atendimento ao Professor (SAP), que dispõe de infraestrutura com 

toaletes, copa e computadores com acesso à Internet, alem de Wi-Fi. 

 

19.1 Institucionais  

 

19.1.1 Biblioteca 

 

A Biblioteca São Camilo, instalada em prédio próprio, possui espaço físico de 

1.212m2 com ambientes definidos para acervos e pesquisa, iluminação adequada, 

refrigeração conforme os padrões para conservação dos equipamentos e 

comodidade dos usuários, dedetização regular, higienização diária, mobiliários 

modernos e funcionais e acompanhamento das condições do acervo para 

restaurações, promovendo a conservação do seu patrimônio. 

A Biblioteca disponibiliza 3 espaços para pesquisa: individual, em grupo e 

externa. O espaço reservado para pesquisa individual está localizado no 2º 

pavimento. Os espaços para pesquisa em grupo e externa estão localizados no 1º 

pavimento.  A Sala de Pesquisa Externa é um espaço da Biblioteca muito 
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frequentado pelos usuários, principalmente devido à liberdade de pesquisar com 

seus materiais próprios. 

            A manutenção é constante para conservação dos ambientes, mobiliários e 

equipamentos. Os colaboradores são orientados a realizarem check-list como 

medida preventiva, mantendo um padrão de qualidade dos recursos disponíveis.  

           A Biblioteca conta com sistema de antenas com sensores para bloquear a 

circulação de livros, revistas e materiais sem os registros de entrada e saída, 

disponibilizando ainda Serviço de Guarda-volumes. A biblioteca conta também com 

um sistema de alarme garantindo a segurança do patrimônio.  

O expediente da Biblioteca responde às necessidades dos acadêmicos, 

atendendo de 2ª à 6ª feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8 às 13h. 

A Biblioteca disponibiliza um quadro de 31 profissionais capacitados: 1 

Bibliotecária, 2 Encarregadas de Biblioteca, 1 Assistente de Biblioteca, 8 Auxiliares 

de Biblioteca, 6 Atendentes de Biblioteca, 2 Menores Aprendizes  e 11 Bolsistas.  

   O acesso ao acervo de livros é livre, permitindo a recuperação da informação 

através de consulta na Base de Dados Local, em quiosques bem posicionados, 

distribuídos nos Setores de Pesquisa. O Setor de Circulação é compartilhado com o 

Serviço de Guarda-volumes, oferecendo comodidade para o usuário utilizar esses 

serviços de forma rápida e eficiente. 

Por meio do Planejamento Integrado realizado anualmente, a biblioteca é 

dotada de recursos financeiros para atendimento às necessidades bibliográficas dos 

projetos pedagógicos dos cursos e também complementação e atualização dos 

títulos existentes. 

A política de aquisição do acervo atende às instruções do MEC, com 

quantidade corresponde à bibliografia básica e complementar dos cursos oferecidos 

pela IES. 

Tanto o acervo bibliográfico como os materiais especiais (multimeios) são 

devidamente organizados e registrados eletronicamente, podendo ser consultados 

via Sistema Acadêmico da IES. O acervo disponível é de 101.346 livros, 35.000 

periódicos e 13.000 materiais especiais.  O controle sobre o volume de consultas e 

empréstimos pode ser avaliado como satisfatório, pois atende às demandas internas 

e são informatizados.  
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A bibliotecária da IES ministra “Treinamento aos Usuários”, agendado 

previamente com os Coordenadores de Curso para cada turma ingressante, 

objetivando capacitar os alunos para a utilização racional dos serviços oferecidos: 

Consulta e reserva local e on-line, Biblioteca Virtual, Ficha Catalográfica, Comutação 

Bibliográfica (COMUT/BIREME). Também há o atendimento aos acadêmicos para 

iniciação da pesquisa científica em parceria com os professores de MTC. 

         A Biblioteca é reconhecida pelo bom atendimento por meio da Avaliação 

Institucional.  Os profissionais da Biblioteca são avaliados pelo bom atendimento e 

satisfação na realização do seu trabalho. Diagnóstico disponível nos Relatórios de 

Avaliação Institucional – CPA – Reitoria. A confirmação dessa realidade é 

comprovada também pelos usuários externos que declaram o grau de satisfação em 

ter acesso a uma biblioteca com um acervo e instalações dignas de grandes centros 

urbanos. 

Além da acessibilidade arquitetônica com presença de rampas, banheiros 

adaptados em cada pavimento e placas de sinalização e orientação para circulação 

nos espaços, a biblioteca apresenta ainda uma colaboradora capacitada em Libras, 

exemplares em braile, recursos no sistema acadêmico para ampliação da fonte na 

tela e sistema DOS VOX instalado em um computador da biblioteca.  

 

 

19.1.2 Laboratórios de Informática 

 

No Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo, as coordenações dos 

cursos e setores administrativos estão informatizados, com todos os equipamentos 

em rede, podendo-se acessar a internet em banda larga através de um Link 

dedicado de 10 Mb + 2 Mb (backup), sendo um total de 12 Mb para uso de internet. 

O Link é segmentado, sendo 2 Mb para os laboratórios de Informática e 10 Mb para 

uso nos demais setores. Os discentes, docentes e funcionários administrativos 

podem usufruir das redes Wifi de 1 Mb que circundam o Campus e todos 

colaboradores possuem correio eletrônico individual. 

Toda estrutura de rede é certificada para trafegar na velocidade de Gigabit 

por segundo e está aparelhada com ativos de rede CISCO, DELL. 
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A IES disponibiliza, para uso dos discentes, docentes e funcionários 

administrativos, oito laboratórios de informática. Por meio do acesso ininterrupto aos 

laboratórios, a comunidade acadêmica pode elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

As coordenações dos cursos, bem como os docentes, podem agendar os 

laboratórios de informática e recursos áudio-visuais por meio de Sistema próprio, via 

web. 

Na sala de atendimento aos professores, estão disponibilizados 

computadores, scanner e impressoras em tempo integral. Quanto aos discentes, 

podem acessar os equipamentos de informática da IES nos laboratórios de 

informática e na Biblioteca. 

Os laboratórios estão localizados no andar térreo, onde se encontra um 

banheiro acessível e adaptado para portadores de necessidades especiais. 

Também estão disponíveis rampas de acesso desde o estacionamento, cuja área 

tem vagas prioritárias para essas pessoas.  

 Em relação ao acesso aos equipamentos de informática, existe a opção de 

utilização de equipamentos próprios ligados à rede sem fio disponibilizada à 

comunidade escolar e também o Laboratório 1 com sistema DOS VOX, que conta 

com a presença de estagiário do setor durante as aulas.   

 

 

19.2 Específicos, utilizados pelo curso  

 

As instalações do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo são 

adequadas para abrigar às demandas da área acadêmica. As salas são 

climatizadas; a maioria dos laboratórios são concentrados em um único prédio e 

existe acessibilidade adequada para portadores de necessidades especiais. 

Todas a carga horária prática do curso, exceto os estágios supervisionados, é 

desenvolvida nos respectivos laboratórios, respeitando-se a capacidade máxima de 

cada ambiente, mediante a divisão de grupos de aulas práticas, garantindo, assim, o 

ótimo desempenho do processo ensino-aprendizagem. 

A IES possui regulamento de normas para os laboratórios, e mantém equipe 

própria de manutenção preventiva, garantindo o funcionamento dos aparelhos e 

infra-estrutura, durante todo o período letivo em todos os turnos. 
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O curso de Nutrição possui laboratórios específicos exigidos pelo curso, 

sendo eles o de Bromatologia e LDT (laboratório de Técnica Dietética) que também 

é chamado de laboratório de Nutrição e Gastronomia, e nele especificamente é 

exigido além de jaleco e sapado fechado a utilização de toucas. 

 

19.2.1 Laboratórios de formação geral 

 

19.2.1 Laboratórios para formação geral e específica 

 

Laboratório Multidisciplinar 

ÁREA : 140,23m2 

LOCALIZAÇÃO: Bloco V, Térreo 

CAPACIDADE: 30 ALUNOS 

 

No laboratório multidisciplinar, são realizadas análises de lâminas e análises 

clínicas em geral, que caracterizam as aulas práticas das disciplinas nucleadas entre 

os cursos da área da saúde como: microbiologia, biologia celular, histologia, 

genética, farmacologia e embriologia.          

 

                                                                                                           Julho de 2012 

ARMÁRIO (A 01):                                                                              

Quantidade Descrição 

- Livros e apostilas 

01 pt  Bouillon 

05 un Pastas grandes de arquivo 

6 un Pastas pequenas de arquivo 

16 Bécker de 1000 mL 

05 Bécker de 600 mL 

 
ARMÁRIO (A 02): 

01 un Equipamento p/ análise marca: Hach 

21un Garrafas de vidro p/ análise marca: Corning 

04un Potes plásticos p/ análise 

01 un Vidro âmbar 

01pt  Com Kit Parasitologia (cor amarela) 

01 cx Plástico com várias tampas de tubo de ensaio 

38 Frascos de análise CONRYNG 
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01 un Potes com diversas tampas para tubos de ensaio  

 
ARMÁRIO (A 03): 

02 pt  Agar antibiótico n° 03 marca: Vetec 

01 pt  A-1 Bouillon marca: Merck 

02 pt  Agar bacteriológico marca: Vetec 

02 pt  Agar BBL Mac Conkey – BD 

02 pt  Agar Brilliant Green Bile Broth 2% marca: Acumédia 

01 pt  Agar Dextrose Potato 

02 pt  Agar Difco Antibiotic Medium 1 – BD 

02 pt  Agar Difco SS – BD 

01 pt  Agar Mac Conkey marca: Acumédia 

01 pt  Agar Mueller Hinton  marca: Vetec 

01 pt  Agar Nutritivo marca: Oxoid 

01 pt  Agar Sabourad Dextrose   marca: Himédia 

01 pt  Agar Sabouraud 2%  marca: Vetec 

01 pt  Agar Sangue Triptose  marca: Vetec 

01 pt  Agar técnico n° 3  marca: Oxoid 

02 pt  Antibiotic Assay Méd. n° 01  marca: Himédia 

01 un Bécker de 200 mL 

6 Bécker de 2000 mL 

01 pt  Brain Heart Infusion  marca: Himédia 

01 pt  Difco bair-parker agar base  marca: BD 

01 pt  Difco brilliant green bizebroth 2%  marca: BD 

01 pt  Difco lauryl tryptose broth  marca: BD 

01 pt  EC Médium  marca: Acumédia  

01 pt  EMB Agar, Levine   marca: Himédia 

02 um ErlenMeyer 300 mL 

02 pt  Gelatina em Pó 

01 pt  Mueller Hinton Agar  marca: Acumédia 

01 pt  Peptona de Carne Bacteriológica  marca: Vetec 

01 pt  Peptone Bacteriolócal  marca: Himédia 

02 pt  Plate Count Agar  marca: Himédia 

8 un Provetas de 10 mL 

3 un Provetas de 25 mL 

12 un Provetas de 50 mL 

6 un Provetas de 50 mL 

01 pt  Standart Methods  marca: Acumédia 

01 pt  Violet Red Bile Agar 

 
ARMÁRIO (A 04): 

07 un Cálice de vidro graduado 125 mL 

06 un Alça de Dricalsck 
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03 un Balão de fundo chato 100 mL 

03 um Balão de fundo chato 1000ml 

03 un Balão de fundo chato 125 mL 

09 un Balão de fundo chato 250 ml 

04 un Balão de fundo chato 500ml 

01 un Balão volumétrico 500ml 

07 un Becker de 100 mL (2 estão trincados e quebrados) 

01 un Becker de 1000ml 

08 un Becker de 250 mL (1 está quebrado) 

01 un Becker de 400 mL 

06 un Becker de 50 mL 

12 un Becker de 600 mL (1 está trincado) 

01 un Cálice de vidro sem graduação 

06 un Erlenmeyer 100ml 

01 un Erlenmeyer 250 mL 

04 un Funil Analítico (3 estão quebrados e trincados/ 1 está bom) 

06un Funil analítico com ranhura 

 
ARMÁRIO (A 05): 

02 un Álcool / Acetona 

100 mL Ácido clorídrico 

03 Álcool 70% Almotolia 

500 mL Álcool Iodado 

01 kit Coloração de Gram 

01 un Conjunto para coloração de Ziehl Nelseen (azul de metileno 
concentrado, fuccina fenicada e álcool-ácido) - vazio 

01 um Fixador 

01 un Frasco de liquido de Tuerck 500 ml 

01 Kg Gelatina em pó 

01 un Glicerina 

01 mL Hidroxido de potassio 5% 

500 mL Instant Prov. Nº 2 

50 mL Instant Prov. Nº 3 

02 kit Instant Prov. V 

01 un Isotômica 

30 mL Lugol 

500 ml Lugol forte 

02 L  Lugol fraco a 2% 

10g Ninhidrina 

04 un Óleo de imersão 

01 um Orcelina 

500ml Panótico n°3 
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03 Kit Panótico para hemograma (sendo 1 kit faltando nº 1) 

05 un Rees Ecker  

01 Solução Cloreto de Potássio 

02 un Solução cristal violeta 

800 mL Solução de Alizarol 

01 Solução de bicarbonato de sódio 

2un Solução de lugol 

04 un Solução de Saframina 

2L Solução de Safranina 0,25% 

06 um Solução EDTA  

1 Solução Hipertônica 

01 Solução Hipotônica 

01 Frasco Solução peptona 

01 un Uri-color-check 

 
ARMÁRIO (A 06): 

03 un Balão volumétrico de 1000ml 

11 un Balão volumétrico de 250ml 

14 un Balão volumétrico de 500ml 

08 un Balão volumétrico de 50ml 

13 un Grade para tubo de ensaio  

30un Placas de Petri grandes  

175 un Placas de Petri pequenas 

04 un Placas de Petri pequenas de plástico 

14un Placas de Petri pequenas de alumínio 

576 un Tubo de ensaio 

1 cx Caneta a laser com 3 baterias 

124 un Tubos de ensaio 10 cm x 1,5 cm 

1un Equipamento p/ análise marca: Hach 

88 un Tubos de ensaio 7,5 cm x 1,2 cm 

02 un Suporte para tubos de ensaio 

----- Reagentes (anexo) 

 
ARMÁRIO (A 07): 

2 L  Glutaraldeído 2% 

3 Kit tipagem sanguínea 2 aberto e 1 fechado  

----- Manuais de equipamentos 

01 cx Filtro para máscaras  

01 kit Caixa de isopor com tubos de ensaio contendo soluções 

01 un Atas 

01 un Caixa de papelão com manuais 

01 un Oxímetro  
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01 un Fraco de Hematoxilina 400 ml 

03 um Proveta de 25mL 

05un Bastão de Vidro 

1 cx Tubos de duran 

1 cx Serepettor 

1 kg brilliont green bile broth 2% 

1 L  Iodopovidona 

10 ml Lactofenol  

15g Safranina T 

1L Solução de Fucsina 

20 g  Hematoxilina   

20 g  L-Arginina  

20ml Solução de Sudan III 

25 g  Lalanina 

25g Tirosina 

25g Triptofano 

25g Anabirose 

28 g  LM Glut – Pó ativador 

50 g  MIF  

50 g  Vaselina  

500 mL EDTA (solução anticoagulante) 

8 g  Giensa  

8 um Frascos de plástico 

900 mL Glutaraldeido 

3 cx Microfiltro fibre de vidro  

004/08 Acido Cítrico Monohidratado 1 Kg 

- Álcool iodado 

001/08 Biftalato de Potássio 

014/08 Cloreto de Amônio PA 

007/08 Cloreto de Cálcio PA 1000g 

011/08 Cloreto de Magnésio 500g 

- Cristal Violeta 

009/08 Cromato de Potássio 

015/08 Fenantrolina 

002/08 Fosfato de Potássio Monobásico Anidro PA 1000g 

003/08 Fosfato de Sódio Bibásico Anidro 500g 

- Fucsina Básico 900g 

- Glutardialdeido 25% 500g 

    

017/08 Lactose PA 500g 

- L-triptofano 25g 

016/08 Mercúrio Sulfato Ico III 
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- Mif 

012/08 Ninidrina para Cromatografia 25g 

  Sulfato ferro e amônio (oso) 500g 

- Panceau Xilidina 

- Panotipo 3 500mL 

- Sudan III 

005/08 Sulfato de Ferroso PA 500g 

008/08 Sulfato de Magnésio  500g 

006/08 Sulfato de Magnésio PA 500g 

- Sulfato de Prata 500g 

010/08 Tiossulfato de Sodio pentahidratado 1000g 

 
ARMÁRIO (B 01): 

01 un Caixa de madeira grande com 5 microscópios monocular 

01 un CCTV Câmera operacional manual, para vídeo aula 

35 un Lâmpada para microscópio  

06 un Lente para microscópio  

55 un Oculares para 16 X 

20 un Oculares WF 20 X 

01 un Termo – Hidrômetro (danificado) 

01 un Mala kit microscópio triocular marca: Opton 

------ Seringas sem agulhas 

  ·         2 un 20 mL 

  ·         13 un 3 mL 

------ Seringas com agulhas 

  ·         12 un 1 mL 

  ·         5 un 3 mL 

  ·         5 un 10 mL 

1cx Acessórios dos microscópios novos Bioval 

1cx Peças para microscópios e estereoscopios 

1cx 8 objetivas 40x 

1cx 12 objetivas 40x novas 

1cx 9 objetivas 40x novas 

1 cx  2 objetivas 100x novas 

1 cx 14 objetivas 100x 

1 cx 15 objetivas 100x 

02 un Ponteiras de plástico 50 mL 

25 un Alça de Drigalski 

20 um Bastão de vidro oco 

04 um Pipeta diluidora de sangue 

29 um Pipeta de Sahli 20 µ 

35 Tubo microhematocrito 
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----- Tubos de duran 

01 um Videoscópio 

15 cx Tubo capilar 

01 un Kit com acessório para microscópio  

31 un Fusivel para microscópio  

01 un Kit de materiais para microscópio  

01 pote 18 frascos de parasitologia  

01 pote tampas para tubo de ensaio 

 
ARMÁRIO (B 02): 

08 un Caixa com 50 laminas (Novas) 

16 un Câmara de Neubauer 

01 un Kit laminas permanentes para aula de Microbiologia   

03 un Kit de laminas permanentes para aula de Patologia  

03 un Kit de embriologia de galinha  

03 un Kit laminas permanente (03 estojos)  

03 un Kit embriologia de rã   

03 un Kit embriologia de ouriço-do-mar  

16 un Kit laminas permanentes  

01 un Kit reserva de laminas permanentes  

01 un Laminário de Helmintos e Histologia 

- Algodão  

1 Pote espátulas de madeira 

-- Laminas de vidro  

--  Laminas preparadas  

-- Lamínulas de vidro  

-- Luvas de procedimento 

-- Swabs estéreis  

1 Base p/ Ficação de lâminas 

01cx  Agulhas e seringas 

16 Lancetas 

1 Sacola de agulhas 

18 Pinças 

11 Cabo de Bisturi 

13 Espátulas 

1 Estilete 

1 Filme de PVC 

1pct Algodão 

100 Sacolas Leitosas 30L 

1cx Pipeta de Paster 

1 rl Sacola descartável 

2cx Capilar 

8 Laminas novas com 2 cavidades 
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1 un Facas de cabo branco 

1 Pct Sacola de lixo infectante 30L 

1 Rolo de sacola plastica 

1 pote Plástico com 21 oculares de 10x 

4 oculares de 20x 

 
 
ARMÁRIO (B 03): 

1pct Touca descartável 

12 Vidros 

12 Pisseta de água destilada 

22 Estantes de tubo de ensaio 

3 Formas de gelo 

2 cx   Mascaras descartável 

13 pt  Sacolas de autoclaves 

1 Sacolas com 4 almotolias 

1 Sacolas com 5 almotolias 

1 Sacola com 101 tubos de ensaio com tampa preta 

1 Sacola com 68 tubos de ensaio com tampa preta 

 
ARMÁRIO (B 04): 

------ Reagentes (Folha em anexo) 

51 un Cálice para exame parasitológico  

04 un Recipiente de metal para preparo das fezes 

19 un Peneira (Obs: 09 peneiras com burracos) 

50 un Suporte para cálice de exame parasitológico  

1un Suporte para tubos de ensaio 

·        1 de alumínio 

08 um Bastão de plástico 

11 um Vidro âmbar 

02 um Tripé 

 
ARMÁRIO (B 05): 

------ Material de higiênização 

 
ARMÁRIO (B 06): 

Vazio 

 
ARMÁRIO (B 07): 

Vazio 

 
ARMÁRIO (B 08): 

01 un Caderno de Controle de uso dos Microscópios  

01 un Caderno pequeno cor amarela 

07 un Revistas para recortes 
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2 un Plásticos transparentes de arquivo com materiais  

2 un Balanças com defeito 

1 un Isopor de copo térmico 

8 cx Isopor 

1 un Furador 

1 un Tabuleiro quadrado 

1 un Tampa para pote tamanho grande 

2 un Extensões 

2 un Mascaras Lumac 

3 un Óculos  

3 un Luva de amianto 

  

 
ARMÁRIO (B 09): 

01 un Livro de técnicas de laboratório 

- Canudos 

- Capilar 

01 un Livro de ocorrência 

02 un Atlas de Parasitologia 

09 un Pastas com roteiros de aulas práticas 

03 un Pote com caneta, lápis, borracha e outros 

17 un Pinças 

 01 un Grampeador 

01 un Potes com gilete  

01 cx Isopor para algodão 

06 un Almotolias para álcool 

01 un Pote com 5 tesouras 

01 un Sabonete antibacteriano 

02 un Cola para autoclave marca: Brascoved 

01 un Cabo de força cor preta 

----- Materiais biológicos 

----- Gases 

02 un Fita crep 

03 un Microscópios com defeitos 

01 un Rolo de barbante 

06 un Corantes 

04 un Óleo de imersão 

02 un Almotolias de álcool iodado 

03 un Pastas com roteiros de aulas praticas de 2005, 2006 e 2007 

01 un Pote branco sem tampa 

01 un Almotolias de isopropilico 

01 un Almotolias de vaselina 

 
Kit com 16 caixas de Lâminas Permanentes 

Kit 01 

N° da lamina Quantidade Observação 

01 11 - 

02 13 1 lâmina quebrada 
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03 15 - 

04 15 - 

05 15 - 

06 13 1 lâmina quebrada 

07 13 - 

No Kit faltam 05 lâminas 

 

Kit 02 

N° da lamina Quantidade Observação 

07 02 - 

08 13 - 

09 15 - 

10 08 - 

11 15 - 

12 01 - 

13 08 - 

14 15 - 

15 16 - 

16 06 - 

No Kit falta 01 lâmina 

 

Kit 03 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

16 01 - 

17 15 - 

18 15 - 

19 15 - 

20 15 - 

21 15 - 

22 15 - 

23 09 - 

No Kit falta 01 lâmina nº 16 

 

Kit 04 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

23 06 - 

24 15 - 

25 15 - 

26 15 - 

27 02 - 

28 01 - 

29 03 - 

30 15 - 

31 11 - 

32 07 - 

33 03 - 
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34 05 - 

No Kit falta 02 lâmina  
 

 
 

Kit 05 

N° da lamina Quantidade 

34 9 

35 15 

36 7 

37 16 

38 15 

39 5 

40 12 

41 15 

42 2 

  No kit faltam 05 lâminas  

 

Kit 06 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

42 02 - 

43 05 - 

44 26 - 

45 20 2 lâminas quebradas 

46 20 - 

47 05 - 

48 05 - 

49 01 - 

50 16 - 

Kit completo 

 

Kit 07 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

50 03 - 

51 12 Obs: quebrada 

52 15 - 

53 13 - 

54 14 - 

55 15 - 

56 05 Quebrada 

57 04 - 

58 13 - 

59 01 - 

No Kit faltam 05 lâminas  
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Kit 08 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

59 04 - 

60 15 - 

61 06 - 

62 05 - 

63 04 - 

64 04 1 lâmina quebrada 

65 06 - 

66 04 - 

67 20 - 

68 15 1 lâmina quebrada 

69 01 - 

70 06 - 

71 05 Obs: quebrada 

72 01 - 

73 02 - 

No Kit falta 01 lamina 

 

Kit 09 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

73 03 - 

74 01 - 

75 05 - 

76 01 - 

77 01 - 

78 07 1 lâmina quebrada 

79 13 - 

80 13 - 

81 04 - 

82 05 - 

83 27 Obs: quebrada 

84 12 - 

85 06  

   

No Kit faltam 02 lâminas 

 

Kit 10 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

85 07 1 quebrada 

86 01 - 

87 01 - 

88 04 - 

89 01 - 
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90 01 - 

91 09 quebrada 

92 20 - 

93 20 1 lâmina quebrada 

94 20 - 

95 04 2 lâminas quebradas 

96 04 - 

97 04 - 

No Kit faltam 03 lâminas 

 

Kit 11 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

98 01 - 

99 02 - 

100 17 1 lâmina quebrada 

101 16 - 

102 14 - 

103 05 - 

104 01 - 

105 01 - 

106 13 - 

107 05 1 lâmina quebrada 

108 06 - 

109 09 - 

110 07 - 

No Kit faltam 04 lâminas 

 

Kit 12 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

110 02 - 

111 05 1 lâmina quebrada 

112 04 1 lâmina quebrada 

113 13 - 

114 05 - 

115 05 - 

116 01 - 

117 15 - 

118 15 - 

119 13 - 

120 16 - 

121 03 - 

 

Kit 13 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

121 13 - 
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122 16 1 lâmina quebrada 

123 15 1 lâmina quebrada 

124 01 - 

125 01 - 

126 01 - 

127 13 - 

128 15 - 

129 14 - 

130 10 - 

Kit completo 

 

Kit 14 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

130 05 - 

131 01 - 

132 15 - 

133 15 - 

134 15 - 

135 01 - 

136 01 - 

137 01 - 

138 01 - 

139 01 - 

140 01 1 lâmina quebrada 

141 02 - 

142 15 - 

143 01 - 

144 02 - 

145 01 - 

146 01 - 

147 21 - 

Kit completo 

 

Kit 15 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

147 25 - 

148 15 - 

149 15 - 

150 05 - 

151 01 - 

152 01 1 lâmina quebrada 

153 15 - 

154 15 - 

No Kit faltam 09 lâminas 

 

Kit 16 
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N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

155 11 1 lâmina quebrada 

156 31 - 

157 15 1 lâmina quebrada 

158 14 1 lâmina quebrada 

159 16 1 lâmina quebrada 

Kit completo 

 

Kit 17 Laminaria de Helmintos e Histologia 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

01 - Ascaris lumbricoides, macho e fêmea. C.S 

02 - Ascaris lumbricoides, macho e fêmea. C.S 

03 - Ascaris lumbricoides, macho e fêmea. C.S 

04 - Mitose em Ascaris. Megalocefala 

05 - Taenia solium- cisticerco W.M 

06 - Taenia solium- cisticerco W.M 

07 - Ovo de Schistossoma 

08 - Ovo de Schistossoma  

09 - Schistossoma - Miracídeo 

10 - Schistossoma – Cercaria 

11 - Schistossoma – Cercaria 

12 - Schistossoma – Cercaria 

13 - Schistossoma fêmea  

14 - Schistossoma fêmea 

15 - Schistossoma macho 

16 - Schistossoma macho 

17 - Schistossoma macho e fêmea em cópula 

18 - Schistossoma macho e fêmea em cópula 

19 - Larva de culex 

20 - Fissão de paramércio 

21 - Paramércio em conjugação-Reprodução 

22 - Aspergillus 

23 - Corpúsculo tátil humano 

24 - Cordão espinhal de coelho 

25 - Cordão espinhal 

26 - Nervo motor 

27 - Nervo motor 

28 - Neurônio 

29 - Tecido epitelial colunar pseudoestratificado 
ciliado 

30 - Tecido epitelial simples cúbico 

31 - Tecido epitelial pseudoestratificado 

32 - Tecido epitelial escamoso simples 

33 - Cólon 

34 - Tecido conectivo 

35 - Tecido conjuntivo denso 
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36 - Pulmão com sangue nos vasos 

37 - Rim com sangue nos vasos 

38 - Vascularização do rim 

39 - Artéria e Veia (média) de coelho 

40 - Artéria e Veia (pequena) de gato ou cachorro 

41 - Célula adiposa humana 

42 - Globo ocular 

43 - Cartilagem hialina 

44 - Tecido cartilaginoso 

45 - Músculo esquelético 

46 - Glândula renal 

47 - Folículo da tireóide 

48 - Glândula do timo 

49 - Glândula pituitária 

50 - Pâncreas humano (encontra-se quebrada) 

 - Osso esponjoso (encontra-se sem 
numeração) 

 

Kit de Embriologia de Rã (Três Kits iguais) 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

01 03 - 

02 03 - 

03 03 - 

04 03 - 

05 03 - 

06 03 - 

07 03 - 

08 03 - 

09 03 - 

10 03 - 

Kit completo 

 

Kit de Embriologia de Galinha (Três Kits iguais) 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

01 03 - 

02 03 - 

03 03 - 

04 03 - 

05 03 - 

06 03 - 

07 03 - 

08 03 - 

09 03 - 

10 03 - 

Kit completo 
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Kit de Embriologia de Ouriço – do- Mar (Três Kits iguais) 

N° da lamina Quantidade 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 

9 3 

10 3 

11 3 

12 3 

Kit completo 

 

Kit Microbiologia 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

01 01 - 

02 01 - 

03 01 - 

04 01 - 

05 01 - 

06 01 - 

07 01 -- 

08 01 - 

09 01 -- 

10 01 - 

11 01 - 

12 01 - 

13 01 - 

14 01 - 

15 01 - 

16 01 - 

17 01 - 

18 01 - 

19 01 - 

20 01 - 

21 01 - 

22 01 - 

23 01 -- 

24 01 - 

25 01 -- 

26 01 - 



  
 

141 
  Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição        

27 01 -- 

28 01 Não está no kit 

29 01 - 

30 01 - 

 

Kit Patologia 01 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

01 03 - 

02 03 - 

03 03 - 

04 03 - 

05 03 - 

06 03 - 

07 03 -- 

08 03 - 

09 03 -- 

10 03 - 

11 03 - 

12 03 - 

13 03 - 

14 03 - 

15 03 - 

16 03 - 

17 03 02 

 

Kit Patologia 02 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

17 01 - 

18 03 - 

19 03 - 

20 03 - 

21 03 - 

22 03 - 

23 03 -- 

24 03 - 

25 03 -- 

26 03 - 

27 04 - 

28 02 - 

29 02 - 

30 03 - 

31 03 - 

32 03 - 

33 03 1 quebrada 

34 02 - 
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Kit Patologia 03 

N° da 
lamina 

Quantidade Observação 

34 01 - 

35 03 - 

36 03 - 

37 03 - 

38 03 - 

39 03 - 

40 03 -- 

41 03 - 

42 03 -- 

43 03 - 

44 03 - 

45 03 - 

46 03 - 

47 03 - 

48 03 - 

49 03 - 

50 03 - 

 

Laminário (lâminas variadas) 

N° da lamina Quantidade Observação 

01 - Oxiúrose 01 - 

02 – omatídeo 
da mosca 
baseua 

01 - 

03 – Raiz allium 
cepa (mitose) 

06 - 

04 – Raiz da 
cebola (mitose) 

10 - 

05 – Folha 
phaseolus 
vulgaris 
(paradermico) 

01 - 

06 – Raiz 
magndipsida 

01 - 

07 – Caule 
Magnoli Psida  

01 -- 

08 – Folha pinus 
Sp. 

01 - 

09 – Caule 
thumbergia Sp 

01 -- 

 
Geladeira 

02 un Azul de Metileno 

1 Alaranjado de Metila 

1 Verde Bromocresol 



  
 

143 
  Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição        

1 Pepsina 

1 Fenolftaleina 

1 Vermelho Metila 

4 Kits Completos Fator RH 

5 um Anti A 

14 um Anti B 

4 um Anti D 

3 Kits Colesterol Monoreagentes 

2 Kits Colesterol HDL enzimáticos 

1 Kit Glicose Monoreagente 

2 Kit Coaguloplasma 

2 um Fucsina 

1cx Teste-sifilis 

1un Soro fisiologico 

1 Frasco de glicose 

1l Álcool 92,8% 

1 Kit triglicerídeos monoreagente 

4 um Soro controle 

1 um Triglicerídeos 100 mg 

1 um Colesterol monoreagente 200 mg 

1 Frasco de água peptonada 

1 Pote de amido 

 
EQUIPAMENTOS: 

01 Autoclave modelo Q-1900-21/22/23/24, pressão máxima 1,5 Kgf/ 
cm2  a 127 ºC e esterilização a vapor. 

01 Câmera de microscópio Modelo: GC 405N-G / Marca: LG 
Honeywell/ Color Câmera CCD digital / voltagem 12V 

1 un Destilador de água com resistência, com capacidade não inferior a 
05 litros/ hora e tensão de entrada de 220 V. 

1 un Estufa bacteriológica, dimensões internas de 40 X 30 X 30 cm e 
tensão de entrada 220 V. 

31 Microscópio binocular, com capacidade de aumento não inferior a 
1000 X, com oculares de 10 X, objetivas de 4 X, 10 X, 40 X, 100 X 
e tensão de entrada de 110 V / 220 V. 

01 Microscópio trinocular, com capacidade de aumento não inferior a 
1000 X, com oculares de 10 X, objetivas de 4 X, 10 X, 40 X, 100 X 
e tensão de entrada de 110 V / 220 V. 

01 Microscópio Trinocular marca: Opton. 

01 Datashow mitsubishi 

01 Contador de colônias MECÂNICA CP 602  

01 Incubadora B.O.D 

01 Refrigerador CONSUL CRD 36 

 
MATERIAIS EXTRAS EMBAIXO DA PIA 2ª SALA INTERNA: 
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01 cx Vácuo plástico para coleta de sangue 

 2 kits cinza 

 1 kit roxo 

 1 kit azul 

 1 kit vermelho 

 1 unidade amarela 

01 cx Seringas 

 Seringas de 10 mL e 3 mL 

01 cx Adaptador padrão para coleta de sangue 

01  Sacola plástica com ponteiras azuis 

01 Sacola plástica com ponteiras amarelas 

01 Sacola com potes para exame de urina 

01 cx Pipetador eletrônico e Agulhas para coleta a vácuo 

 5 caixas de agulhas 

 12 pipeta automática marca:Kacil 

 1 pipeta automática marca: Digipet 

 4  cx de lâminas para microscopia exacta 

01 cx Microtubo tipo Eppendorf graduado 

 3000 unidades 

01  Sacola Teste de urina e fezes 

01 un Botija de gás cor cinza 2 válvulas 

01 un Filtro 

05 un Potes G  

 
MATERIAIS EXTRAS EM CIMA DA PIA INTERNA 

1 Balança eletrônica de precisão 

02 Microscópio 

01 Contador de colônias mecânico 

01 Porta pipetas 

 
 
Laboratório de Semiologia 

ÁREA: 136m2 

CAPACIDADE: 30 ALUNOS 

LOCALIZAÇÃO: Bloco V, Térreo. 

 

No laboratório de Semiologia, os discentes praticam atividades técnicas e 

metodológicas para o processo avaliação física e avaliação nutricional. Possui ainda 

modelos anatômicos humanos em tamanho natural – adultos e recém-nascidos, 

peças anatômicas avulsas, simuladores, materiais e equipamentos necessários para 

as aulas. 

                                                                                                                      Julho 2012 
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Prateleira 01: 

Quantidade Material 

13 Atadura Crepon 8 cm (4 fechados e 3 abertos) 

- Luva estéril 7,0 

- Luva estéril 7,5 

- Luva estéril 8,0 

- Luva estéril 8,5 

6 cx Luvas de procedimentos (individual) (5 abertas) 

- Peças dos bonecos (2 estômagos, 02 bexigas, 01, 01 boca 
intestino, 01 pulmão, 01 pescoço, 01 joelho, 02 corações, 01 
traquéia, 03 pênis e 04 vaginas), 1 dentadura boneco simulador, 
15 partes de reposição do boneco e 1 útero  

1 cx cada Seringas de 01ml, 03ml, 05ml, 10ml, 20ml 

1 cx de plástico Sonda Foley n° 22 

 
Prateleira 02: 

Quantidade Material 

1 pote Abocath n° 18  

1 pote Abocath n° 20 

1 pote Abocath n° 22 

1 pote Abocath nº 16 

1 pote Abocath nº 24 

1 pote Abocath n° 14 

1 pote Agulha 25x6 

1 pote Agulha 25x7 

1 pote Agulha 25x8 

1 pote            Agulha 30x8 

1 pote Agulha 40x12 

1 pote Agulha 13x4,5 

1 pote Agulha 20x5,5 

47 un Atadura Crepon 10 cm  

34 un Atadura Crepon 15 cm  

45 un Atadura Crepon 20 cm (6 pacotes fechados) 

15 un Atadura gessada  

1 pote Cateter de O2 tipo óculos 

1 pote Cateter para oxigênio  

1 pote Equipo Central Press PVC 

1 pote Equipo macrogotas 

1 pote Equipo microgotas 

1 pote Equipo para nutrição enteral 

09 un Equipo para transfusão sanguínea 

1 pote Escalpe 21G 

1 pote Escalpe 23G 

1 pote Escalpe 25G 
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1 pote Escalpe 27G 

1 pote Escalpe 19G 

11 un Garrote 

01cx Gaze  

1 pote Polifix 02 vias 

2 potes Sondas de aspiração traqueal n° 04, 06, 08, 10, 14, 16 e 18 

4 potes Sonda gástrica longa ( nº 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18) 

1 cx Sonda nasoentérica 

5 potes Sonda nasogástrica contendo cada, dois tipos de números.  

33 un Uropen 

01 pote Equipo alimentação e Cateter endobronquial 

1 pote Abaixador de língua 

    

 
Prateleira 03: 

Quantidade Material 

01 un Almotolia com água estéril 

03 un Almotolia com água oxigenada  

06 un Almotolias com PVPI 

04 un Almotolias de AGE 

07 un Almotolias de álcool a 70%  

14 un Bacia grandes 

01 un Bacia pequena  

02 un Balde 

02 Kit Bolsa para colostomia 

01 un Cepacol 

03 un Comadre 

01 Kit Enema 

01 Kit com 24 
un  

Equipo de infusão parenteral fotossensível  

04 un Esparadrapo 

01 un Fita adesiva 

11 un Fitas cirúrgicas 

01Kit Glicemia capilar 

01 un Hidratante 

02 un Jarro 

01Kit Lubrificantes/Sonda retal 

01 Kit  Martelo reflexo (10 unid) 

05 un Micropore 

01Kit Oxigenoterapia 

02 un Urinol 

02 un Papaína  

05 un Pentes (3 pentes e 2 pentes finos) 

03 un Shampoo 

01 un Simulador de parto sem manivela 

02 un Talco 
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04 un Termômetro 

02 Kit com 26 
un 

Tubo oratraqueal 

06 tubos Xilocaina (aberto)  

05 Frascos de iodo 

01 Fita crepe 

 
Prateleira 04: 

Quantidade Material 

01 Kit Aparelho de tricotomia (01 unid) 

01 Kit Campo para curativo (04 unid) 

01 Kit Cânula de Guedel (06 unid) 

01 Kit com 12 
un 

Cânula de traqueotomia 

10 un Cuba redonda 

10 un Cuba rim 

01 Kit Diapasão (10 unid) 

01 Kit Dreno de Penrose (32 unidade) 

01 Kit Fita métrica (12 unid) 

01 Kit Instrumental (09 pinças anatômicas, 03 espátulas, 13 pinças dente 
de rato). 

01 Kit Lanterna (12unid)  

05 un Porta-algodão  

01Kit Preventivo 

01 Kit Punção venosa 

01 um Simulador de parto com manivela 

01 um Simulador para sondagem retal 

- Soro glicosado 5% 250 ml 

03 un Termômetro para refrigeração e lactação 

1 cx com 10 
un 

Bolsas térmicas e de gelo 

11 um Curativo 

03 un Cateterismo 

 
 
Prateleira 05: 

Quantidade Material 

01 un Álbum seriado de medidas antropométrica 

 01 un Álbum seriado sobre DST 

02 Kit Boca com escova 

01 un Esfigmomanômetro coluna de mercúrio (10082) 

01 un Forro de algodão para gesso 

01 pct Fralda geriátrica 

01 pct Fralda infantil 

02 un Gráfico de Sneell 
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01 cx com 03 
unid 

Mama anatômica para auto-exame 

02 un Modelo didático para auto-exame das mamas 

01 cx Sacola branca para material infectante 

06 un Selo d’água 

28 un Sistema de drenagem de tórax 

01 un Válvula de aspiração de oxigênio (fluxômetro) 

01 un Oximetro de dedo onix 

1 Simulador de hemipelve feminino e masculino(mala vermelha) 

6 cx dantrolen 

 
Prateleira 06: 

Quantidade Material 

04 cx Abocath n°16  

02 cx Abocath nº 24 

03 cx Abocath nº 14  

02 cx Abocath nº 22 

00 cx Agulha 13x4,5   

01 cx Agulha 25x6   

03 cx Agulha 20x5,5 

02 cx                      Agulha 25x7 

01cx Agulha 25x8 

03 cx Agulha 30x8 

01 un Álcool 70% 

01 pct Avental 

01 cx Bandagem  

01 un Boneco Primeiros socorros 

01 un Caixa térmica  

03 un Capa protetora para recipientes 

10 un Coletor de urina aberto 

01 un Curativo Cobertura com Alginato (Johnson e Johnson 

01 cx Curativo controle de Gel (CONVATEC) 

10 um Curativo Duoderme (controle de gel) 

01 cx Curativo Hidroativo estéril (CONVATEC) 

01 cx Dispositivo para incontinência urinária c/ extensão 
(UROCONTROL) 

01 un  Dispositivos intra-uterino (DIU) 

11 um Enemaplex 

06 cx Escova com iodo povidona (BIOTRAT) 

24 pcts Toca 

04 cx Luva de procedimentos G 

01 cx Luva de procedimentos M  

00 cx Luva de procedimentos P 

02 pct Máscara (1 aberta e 1 fechada) 
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01 cx Máscara cirúrgica  

01 cx Medicamentos diversos 

09 un Óculos de proteção 

1 pct Propé 

07 cx Sonda Foley nº 20 (10 unid) 

05 cx Sonda Foley nº 16 (10 unid) 

00 cx Sonda Foley nº 08 (10 unid) 

03 cx  Sonda Foley nº 14  

02 cx Scalpe 19G 

05 cx Scalpe 21G 

02 cx Scalpe 23G 

02 cx Scalpe 25G 

02 cx Scalpe 27G 

10 um Travesseiro 

02un Esfigmomanômetros de coluna missouri10082P/heidji3449P 

02 embalagem Tubo de látex aberto 

1 Vaselina Líquida  

1 Vidro de Bissulfito de Sódio 0,5% 

02 um Vidro de Éter 

01 cx Materiais para exame preventivo 

2 cx Scalp (fechado) em cima da prateleira 

2 Maletas de primeiros socorros 

 
Prateleira 07: 

Quantidade Material 

01 un Álbum Seriado sobre medidas Antropométrica 

1 sacola Com 5 unid de peças dos bonecos simuladores 

1 cx contraceptivo 

 
Armário Branco: 

Quantidade Material 

01 un Ambú adulto 

01 un Ambú infantil 

01 un Aparelho de ECG (s/patrimônio – rolo de papel, 4 manguitos, conj. 
de eletrodos, uma pêra e um carbogel) 

01 cx Caixa de úteis  

01 un Cânula de traqueostomia nº 6 

12 un Cobertores 

02 un Compressa 

2 Conj. de extensor + máscara de nebulização 

10 un Especulo auditivo fosco n° 4 

09 un Especulo auditivo nº 2  

08 un Especulo auditivo nº 3  
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10 un Especulo auditivo nº 4  

10 un Especulo auditivo nº 5 

02 un Especulo para preventivo nº 3 

01 un Extensor de Nebulização 

125 un Fitas para teste de glicose 

24 un Fronha 

01 un Glicosímetro (option)  patrimônio 003554  

01 un Lâmina de Laringoscópio nº 0 

02 un Lâmina de laringoscópio nº 1 

02 un Lâmina de laringoscópio nº 2 

02 un Lâmina de laringoscópio nº 3 

02 un Lâmina de laringoscópio nº 4 

03un Cânula descartável (traqueostomia n° 10)  

01 cx Lanceta de teste de glicemia 

01 un Laringoscópio (64/05) 

03 un Lençol de amarrar 

50 un Lençol de solteiro 

27 un Luva de banho tecido 

13 un Manguito (BIC) 

22un Máscara 3M 

01 un Máscara de ambu Adulto 

03 un Máscara de ambu infantil 

01 un Máscara de Nebulização (sem copinho) + 1 copinho junto com o 
extensor 

02 un Micronebulizador  

08 un Oftalmoscópio  

06 un Oleado 

01 un Otoscópio com 5 espéculo (15/05) 

01 un Otoscópio gowllanbs 

08 un Otoscópios  

03 un Pincel Atômico 

08 un Prateleira 

15 un Toalha Branca de rosto 

04 un Toalha de banho azul 

02 un Aparelho de glicose ACCUTREND 

02 un Aparelho de lactose ACCUTREND 

01 cx  Mascaras de nebulização (7 un) 

4 Braços simuladores (em cima do armário) 

01cx Chaves dos escaninhos 

1 cx inox kit de cânulas 

5 um estetoscopio de pinard plástico 

1 um Máscara para RCP ( Rodrigo Alves) 

1 um Laringoscópio pequeno sem patrimônio 
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1 pct lençol descartável 

01 pct lençol com elástico 

3 cânulas de traqueostomia descartável 

3 Suportes p/ soro fisiológico 

07 um toalha de rosto amarela 

06 un Toalha de banho branca 

10 un Toalhas de banho amarela 

 
Material de Monitoria: 

Quantidade Material 

2 Bolsa coletora de urina 

1 Pote com Abocath 

1 Pote com cateter de O2 e aspiração traqueal 

1 Pote com equipos 

1 Pote com frasco de medicamentos 

1 Pote com Scalps 

1 Pote com sonda Foley 

1 Pote com sonda nasoentérica 

1 Pote com sonda Nasogástricas e retal 

2 Pote com soro fisiológico e glicose 

1 Pote de plástico com agulhas 

1 Pote de plástico com ataduras 

3 Pote de plástico com luvas 

1 Pote de plástico com polifix 

1 Pote de plástico de tubo de enema 

01 pt  gaze 

1 Pote de alumínio de capas de Esfigmomanômetros 

3 Pote de alumínio com seringas 

01 pt Alumínio com sonda uretral 

 
Material distribuído pelo Laboratório 

09 un Apoiador de Braço 

01 un Bala de Oxigênio 

02un Balança de adulto (antropométricas) 

01 un Balança Infantil manual 

01 un Balança Infantil digital 

01 un Banco Branco 

04 un Banco forrado Vinho 

03 un Biombos 

02 un Bomba à vácuo aspiradora  

30un Cadeiras 

02 un Carrinho de curativo 

01 un Cesto de Lixo Grande 
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06 un Cesto de Lixo pequeno 

03un Escadinhas 

02 un Escaninho (no corredor) 

01 un Foco 

5 Jaleco descartável 

03 un Leito 

05 un Maca 

01 un Manequim Feminino 

02 un Manequim bebê  

04 un Manequim Masculino 

01 un Manequim geriátrico 3M 

01un Manequim na caixa  

01 un Manequim de ressuscitação 3M 

02 un Mesa de cabeceira 

10 un Mesa de Mayo 

01 un Mesa de Professor 

    

01 un Quadro branco 

03 un Ramper 

04 un Suporte de Soro 

11 un Travesseiro 

04un Esfigmomanômetros azul bic patrimônios (3759, 3763, 3829,3548) 

03un Esfigmomanômetros vermelhos bic patrimônio (3549, 3555,3551) e 
1 sem patrimonio  

04un Esfigmomanômetros cinza bic patrimônio (3762, 3757, 3758, 3761) 

04un Esfigmomanômetros pressure azul patrimônio (3767, 3780, 
3779,3765) 

01un Esfigmomanômetros Solidor azul patrimônio (3550) 

02un Esfigmomanômetros Diasyst azul patrimônio (3728, 3715) 

01un Esfigmomanômetros Diasyst cinza patrimônio (3704) 

08un  Estetoscópio preto bic patrimônio (3897, 3924, 8785, 9009.884, 
9.009.882, 9.009.883, 9.009.887, 3902) 

02un Estetoscópio Wan Ross preto sem patrimônio  

02un Estetoscópio Wan Ross preto patrimônio (9.009.891, 9.009.881) 

01un Estetoscópio Premium preto patrimônio (9.009.880) 

04un Estetoscópio bic laranja sem patrimônio  

01un Estetoscópio bic verde sem patrimônio  

02un Estetoscópio bic azul sem patrimônio  

06 un  Estetoscópio bic preto sem patrimônio  

01 un Estetoscópio preto sem marca e sem patrimônio  

01un Estetoscópio preto sem marca patrimônio (03782) 
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02un Estetoscópio verde metálico littmann sem patrimônio  

2 Armário 

1 Dentadura de boneco simulador 

15 Partes de reposição de boneco 

1 cx Materiais de manutenção de esfigmamonometro 

8 um Roupa de centro cirúrgico azul 

1 pote Equipo de alimentação 

5 um Roupa de centro cirúrgico verde 

1 pote Cateter endobraquial 

4 Colar cervical 

2 Pranchas imobilizadoras 

 
 

MEDICAMENTOS DOADOS (armários ou em baixo da pia) 
 

Quantidade Descrição 

1 caixa 
contendo 

(4 clorexidina, 5 ringer 500ml, 3 glicose 10%, 2 glicose 2%, 2 
bicarbonato 250ml, 2 cloreto de sódio 15ml, 1 formol 10%) 

30 comprimidos Acetild (caixa aberta) 

02 comprimidos Adalat 

03 ampolas Adren 

32 ampolas Adrenalina 

03 caixas Água p/ injeção 

120 
comprimidos 

Amoxil (caixa aberta) 

140 
comprimidos 

Asalit (caixa aberta) 

1caixa Azeus (injetável) 

01 frascos Aztreonam 

08 ampolas Bactrin 

102 
comprimidos 

Besacol(caixa aberta)  

29 unidades Bicarbonato de sódio(ampola) 

01 unidade Braçadeira infantil 

56 comprimidos Carbolitium(caixa aberta) 

100 
comprimidos 

Cardizem (caixa aberta) 

400 
comprimidos 

Cedatol(caixa aberta) 

03 frascos Ceflacor 
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06 comprimidos Citoneurim(caixa aberta) 

4 frascos Clavulin 

1 caixa cloretto de sódio 

03 unidades  Cloridarto de amiodarona 

06 ampolas Cloridrato aeroclear 

03 frascos  Cloridrato de ambroxol 

04 caixas Cloridrato de clindamina 

5 Cloridrato de Tetraciclina + anfotericina 

02 unidades Compaz 

7 comprimidos Coratonol(caixa aberta) 

16 tubos Creme Azicerio 

01 caixas Critrex 

12 frascos Dantrolen (água injetável) (caixa aberta) 

9 frascos Dantrolen (pó liófilo)(caixa aberta) 

03 tubos Dermacerium 

09 unidades Diasip (caixa aberta) 

39 comprimidos Dimorf (caixa aberta) 

20 ampolas Dobutanee 

20 ampolas Dobutanil 

5 comprimidos Dolamin (caixa aberta) 

01 ampola Dormire 

- Eletrodos para monitorização cardíaca 

77 caixas Enoxalow 

01 ampola Fenitoína Sódica 

06 ampolas Fentanest 

01 caixa Finasterida 

162 
comprimidos 

Finastirina (caixa aberta) 

32 unidades Fortcare 

- Frasco de 10mL de Silfato de Magnésio 

52 comprimidos Galvus (caixa aberta) 

34 ampolas Gentamicina 

I frasco Geofagol 

1 caixa com 
ampolas de: 

glicose 25% e 50%, clooreto de potassio, fosfato de potassio, 
metronidazol, sulfato de magnesio 

45 und glicose de 5% 

01 ampolas Gluconato 

120 
comprimidos 

Hematofer (caixa aberta) 

17 frascos Hiopentax 
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06 ampolas Inotropisa 

7 comprimidos Labirin (caixa aberta) 

01 caixa Lamitor  

30 caixas Lincoflan 

12 ampolas  Longactil 

72 comprimidos  Maxapran (caixa aberta) 

60 comprimidos Metformina (caixa aberta) 

160 
comprimidos 

Micardil (caixa aberta) 

05 pacotes Monitoring eletrode  

42 comprimidos Mytidom 

5 caixas Nitrop 

03 caixas Nitroprusseto de sódio 

10 ampolas Noradren 

03 ampolas  Noripurum 

4 comprimidos Noripurum  

13 caixas  Oncal plus 

02 frascos  Platiclin 

15 caixas Pomada Clostemin 

05 tubos Pomada ibrabin 

01 caixa Pomada thofodermin 

01 pct Sacola de lixo infectante 

01 unidade Saf-Gel 

03 frascos Solução de Shiler 

45 ampolas Sulfato de Magnésio 

36 comprimidos Sulpan (caixa aberta)  

72 comprimidos  Tapazol (caixa aberta) 

01 unidade Tetraciclina 

120 
comprimidos 

Teutoformin (caixa aberta) 

01 frasco Thiabin 

42 frascos Thiopentax 

25 frascos Thiopnetax 

10 caixas Toplamina 

180 
comprimidos 

Trentafil  (caixa aberta) 

127 
comprimidos 

Urbanil 

01 tubo Valerato de betametasona 
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29 comprimidos Vectarion (caixa aberta) 

10 frascos Vitamina C 

04 ampolas Vitamina K 

23 frascos Wonilin 

11 frasco Xylestesin 

150 
comprimidos 

Zolmicol 

12capsula fluoxitina 

13 comprimidos carbonato de calcio 

1 frasco extrapina 

1 frasco subgalado de bismeto 

13 comprimidos naprosyn 

13 comprimidos sedalol 

1 frasco celestone 

1 tubo salf-gel 

1 frasco acetozalamina 

15 cx clostemin 

1 cx trafadermin 

7 tubos fibrabin 

1 tubo cidalex 

1 frasco cloridrato de lereobupicaina 

3 frascos sulfato de salbotamol 

2 fracos acebrafilina 

2 fracos redokon 

1 frasco contison 

1 frasco cefatoxina sodica 

1 frasco aeralin 

4 frascos protovit 

3 frascos fenitoina 

1 frasco acetanato de desmopressina 

2 frasco aeromed 

4 frascos cloridrato clobutinol 

1 frasco dexametasona 

1 frasco azul metileno 

1 frasco cloridrato de nanitidina 

5 ampolas  kavit 

3 ampolas furosimida 

2 frasco digoxina 

2 frasco praticilin 

2 frasco haloperidol 
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1 frasco nistatina 

1 frasco vitamina e 

1 frasco falacin 

 
 

Materiais de baixo da pia 
 

1 Colchão de ar furado 

1 cx Manequim simulador 

13cx Diversos medicamentos 

 
 
Armários de metal 

35 pacotes pro pé 

3 pacotes Lençol descartável 

2 unidades Talas laranja 

04 unidades  Talas amarelas 

2 unidades  Talas azul 

2 unidades  Tala rosas 

1 unidade Tala verde 

1 sacola Tubo orotraqueal 

1 unidade Cateter embolectomia fogart R. 

8 un  Almotolia de 250ml 

14 uni Fronhas brancas 

10un Lençol amarelo solteiro 

25 uni Luva cirúrgica estéril 7,0 

22uni Luva cirúrgica estéril 7,5 

4 Luva cirúrgica estéril 8,0 

7 Luva cirúrgica estéril 8,5 

2 caixa  
esparadrapo 

10 cx de 50 
uni Mascara cirúrgica descartável 

3 cx Luva de procedimento n cirúrgico ( 100un) grande 

3 sacolas 
Sonda enteral (71 um) 

8 uni Bolsa coletora p/ urina 

1 sacola Sonda nasolonga nº 24 

1 sacola 
Sonda nasolonga nº 22 

1 sacola sonda retal nº 06,08,12,14 

1 sacola sonda uretral nº 08,10,12 

1 sacola sonda uretral nº14,16 
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1 sacola sonda naso longa e levine (gastrica)nº 06 

1 sacola sonda naso longa (gastrica)nº 04 

1 sacola sonda naso longa e levine (gastrica)nº 14 

1 sacola sonda naso longa e levine (gastrica)nº 10 

1 sacola sonda naso longa e levine (gastrica)nº 08 

1 sacola sonda naso longa e levine (gastrica)nº 16 

1 sacola sonda aspiração traqueal nº 12 e 14 

1 cx  sonda foley nº16 

29 pctes seringa de 1ml (tipo tuberculina de 10 unid) 

2 sacolas polifx 

1 sacola sonda naso longa (gastrica)nº 20 (1 unid) 

1 unidade cateter uretral de 2 orificios 

1 sacola cateter p/ oxigenio (nº 10,14,16) 

9 sacolas equipos macrogotas (25unid) 

10 unid microporo 

2 potes cintos p/ adulto (quadril, perna e peito) 

 

 

Anatômico I 

ÁREA: 61m2 

CAPACIDADE: 20 alunos 

LOCALIZAÇÃO: Bloco II, 3º andar, sala 37 

 

O Laboratório de Anatomia é composto por quatro ambientes que objetivam 

demonstrar conhecimentos teórico-práticos das formas macroscópicas dos órgãos e 

sistemas do organismo humano. 

                                                                                                                 Julho de 2012 

Peças: 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 1.1.1.1.1.1.1 AMÍDALAS 

01 Apêndice infantil 

03 Articulação do cotovelo 

03 1.1.1.1.1.1.2 ARTICULAÇÃO DO JOELHO 

02 Articulação do ombro 

01 Articulação do pé 

01  Bebê feminino com cortes transversais  

01  Bebê feminino dissecado no dorso, tórax e abdome. 

01 Bebê masculino 

01 Bebê masculino com corte longitudinal 

01 Braço direito 

01 Braço esquerdo com ausência do tegumentar  
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01 Braço esquerdo de bebê em corte mediano 

- Cálculos renais  

01 Cerebelo 

03 Cérebro com corte sagital 

01 Cérebro com corte transversal 

01  Coloração do córtex cerebral  

03 Coração 

01 Corte transversal da parte superior do crânio 

01 Costela (07 pares e com o osso esterno) 

02 Dedos 

35 Fetos de idades gestacionais diferentes, acondicionados em 
recipientes distintos. 

01 Menisco 

05 Fígado 

01 Glândula mamária  

01 Hemi cabeça 

01 Joelho em corte transversal e longitudinal 

01 Mão esquerda 

07 Olhos 

02 Olhos em corte longitudinal 

- Ossos do pé e da mão 

 --- Ossos do pé e da mão 

01 Pé direito 

02 Peças humanas inteiras 

01 Pélvis feminina em corte sagital 

01 Pélvis masculina em corte sagital 

01 Perna direita masculina 

01 Perna esquerda de bebê em corte mediano 

01 Placenta 

01 Pulmão 

01 Ramificação das artérias renais 

01  Ramificação das veias renais 

01 Ramificação principal da artéria coronária 

05 e1/2 Rim 

01 Sarcoma alveolar de tecido mole 

01 1.1.1.1.2. Sistema cárdio-respiratório com coração, 
pulmão (direito e esquerdo), traquéia e vasos. 

01  1.1.1.1.3. Sistema digestório 

01 1.1.1.1.4. Trompas 

01 1.1.1.1.5. Tuba uterina 

01 1.1.1.1.6. Útero 

04 1.1.1.1.7. Vértebra 

 
Utensílios:  

Quantidade Materiais Diversos 

06 Maca inox 

07 Bandejas 

04 Pares de botas sete – léguas (armário) 
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02 Grade de ferro 

02 Avental 

01 1.1.1.1.8. Peneira de piscina 

01 Mangueira para lavagens das peças anatômicas 

- Ossos diversos 

02 Folha de acrílico 

06 Pares de luvas de borracha cano longo 

1 cx Glicerina 

01 Galão Azul 

02 Potes 

01 Lixeira Preta 

03 Baldes 

01 Lixeira Pequena 

1un Máscara preta MAS 

3un Máscara 3M 6003 

 
Armário: 

Quantidade Utensílios 

- Formol 

01 Descarpack (em cima do armário) 

1 L Álcool 

01 1.1.1.1.9. Proveta, capacidade para 2000 mL  

01 cx Instrumentos de dissecação 

01 L  Água oxigenada 

01 cx Mascaras descartável 

03 cx  Luvas de procedimento  

09 Óculos protetores – 03 normais – 06 c/ elásticos 

06 cx Suturas cirúrgicas 

50 mL  Corante universal, liquido vermelho 

50 mL  Corante universal, liquido azul  

50 mL Catalisador de resina  

78 g Acrílico auto polimerizante 

225 g  Resina acrílica 

250 mL Liquido acrílico  

01 rolo  Esparadrapo 

250 mL Soro Fisiológico 0,9% 

04 Escovas de Roupa 

01 Bucha 

01 Espanador 

01pct Saco de Lixo Aberto 

- Gazes 

3 Seringas de 5mL 

1 Seringa de 20mL 

- Agulhas 13x4,5; 25x7; 40x12 

1 Rolo de Papel Filme PVC 

1 Plástico Grande (para cobrir as peças) 

1 Plástico Pequeno (para cobrir as peças) 
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Anatômico II 

Área: 55m2 

Capacidade: 30 ALUNOS 

Localização: Bloco II, 3º andar, sala 36 

Julho de 2012 

1.2. ARMÁRIO – 1A 

1.2.1.1. Quantidade 1.2.1.2. Peças Anatômicas – Modelos 

03 Coração (tamanho natural) – 2 partes 

02 Coração (tamanho grande) – 3 partes 

03 Sistema cárdio – respiratório – 7 partes 

03 Laringe (tamanho grande) – 3 partes 

 

1.3. ARMÁRIO – 2A 

1.3.1.1.1. Quantidade 
1.3.1.2. Peças Anatômicas – Modelos 

03 1.3.1.2.1. Estômago – 2 partes 

03 1.3.1.2.2. Rim com glândula 
adrenal – 2 partes 

01  Secção longitudinal do rim esquerdo (montado 
em base) 

03 Aparelho auditivo (tamanho grande) – 3 partes 

01  Corpúsculo Malpighian do rim (montado em 
base) 

01 Néfrons e Vasos sanguíneos (montado em 
base) 

02 Fígados 

01 Pâncreas – Baço   

 

1.4. ARMÁRIO – 3A E 4A 

1.4.1.1.1. Quantidade 
1.4.1.2. Peças Anatômicas – Modelos 

02 Modelo gigante de higiene bucal – com 
escova 

04 Olho (tamanho grande) – 6 partes 

01 Modelo do desenvolvimento dos dentes com 
04 peças 

01 Maxilar com corte longitudinal tamanho 
grande 
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1.5.  

1.6. ARMÁRIO – 5A 

1.6.1.1. Quantidade 1.6.1.2. Peças Anatômicas – Modelos 

01 Sistema urogenital feminino – 3 partes 

01 Sistema urogenital masculino – 3 partes 

06 Mini-torso assexuado –11 partes (01 torso está s/ o 
coração) 

 

1.7. ARMÁRIO – 6ª 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

02 Sistema urinário – em relevo 

01 Modelo da árvore brônquica em acrílico 

01 Pulmão  

 

1.8. ARMÁRIO – 7A 

1.8.1.1. Quantidade 1.8.1.2. Peças Anatômicas – Modelos 

01 Articulação da mão direita 

01 Articulação do cotovelo direito 

04 Articulação do joelho com ligamento 

01 Articulação do pé direito 

01 Articulação coxa femoral direita 

03 Cintura escapular 

01 Cintura escapular com ligamentos 

01 Coluna vertebral desarticulada (25 vértebras) 

01 Demonstração da movimentação das vértebras 

06 Crânio (Sintético) 

02 Crânio com coluna cervical (Sintético) 

01 Modelo de pé chato direito 

01 Modelo de pé côncavo direito 

01 Modelo de pé normal direito 

04 Musculatura podálica 

01 Articulação do Joelho sem ligamentos 

01 Série de degeneração de vértebras – 4 estágios 

1.9.  

1.10. ARMÁRIO – 8A 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

02 Mini coluna vertebral com diafeses femural 

02 Coluna vertebral com osso do quadril e base do crânio 

01 Coluna lombar 

01 Coluna torácica 
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01 Coluna cervical com osso occipital 

 

1.11. ARMÁRIO – 9ª 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 Esqueleto pélvico masculino 

01 Esqueleto pélvico feminino 

01 Esqueleto pélvico com útero 

01 Esqueleto pélvico demonstrativo de parto 

01 Encéfalo – 4 partes 

03 Encéfalo – 8 partes 

03 Cabeças – 4 partes 

01 Cabeça com corte mediano – 2 partes 

01 Cintura pélvica com musculatura pélvica 

1 Musculatura e inervação da face 

 

1.12. ARMÁRIO – 10A 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

02 Hemipelves com gravidez – 3 partes 

01 Hemipelves masculina – 2 partes 

01 Hemipelves feminina – 2 partes 

02 Embrião tamanho grande 

01 Embrião –1º mês 

01 Embrião – 2º mês 

01 Embrião – 3º mês 

01 Embrião – 4º mês em posição transversal 

01 Embrião – 5º mês em pé 

01 Embrião – 5º mês em posição transversal 

01 Útero (montado em base) 

01 Útero – fecundação e nidação (2 partes/montado em base)  

 

1.13. ARMÁRIO – 11ª 

Quantidade 1.13.1.1.1.1 Peças Anatômicas – Modelos 

01 1.13.1.1.2. Modelo em relevo do sistema nervoso 

01 Modelo em relevo do sistema circulatório 

01 Torso montado em prancha com corte coronal 

01  Cabeça e pescoço musculados (montado em base) 

01 Torso com corte sagital (placa) 

 

1.14. ARMÁRIO – 12ª 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

02 Modelo em relevo do sistema digestório 
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01 Torso bissexuado 

01 Quadro sistema digestivo 

01 Braço com músculo 

1.15.  

1.16. ARMÁRIO – 1B I 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 Banner do sistema circulatório 

01 Banner do sistema digestório 

01 Banner do sistema digestório 

01 Banner do sistema endócrino 

01 Banner do sistema esquelético I 

01 Banner do sistema esquelético II 

01 Banner do sistema linfático 

01 Banner do sistema muscular 

01 Banner do sistema muscular 

01 Banner do sistema nervoso 

01 Banner do sistema reprodutor feminino 

01 Banner do sistema reprodutor masculino 

01 Banner do sistema respiratório 

01 Banner do sistema tegumentar 

01 Banner do sistema urinário 

01 Bannerdo sistema sensorial 

- Chaves 

03 Estojo com fichas de anatomia SOBOTTA, nos: 1, 2 e 3. 

01 Livro de registros do anatômico I e II 

10 Livros de Anatomia Sobotta (Atlas membros superior e inferior) - 
Biblioteca 

- Materiais para prova prática 

01 Pote com alfinete, ata, caderno monitoria e fita crepe 

 
 
Armário – 1b II 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 Cérebro tamanho pequeno – 3 peças (em gesso) 

01 Coração tamanho pequeno (em gesso) 

01 Estomago tamanho pequeno (em gesso) 

01 Fígado tamanho pequeno (em gesso) 

01 Intestino (grosso e delgado) tamanho pequeno em gesso 

01 Kit de desenvolvimento embrionário (04 peças) 
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01 Kit de desenvolvimento embrionário (08 peças) 

- Peças Musculares 

02 Pulmão tamanho pequeno (em gesso) 1 dir.e 1 esq. 

01 Rim direito 

01 Rim esquerdo 

 

1.17. ARMÁRIO – 2B 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

1 Kit de divisão celular (09 peças) 

 
 

1.18. ARMÁRIO – 4B 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 cx Ossos longos e vértebras humanas não envernizadas 

03 cx Crânios e ossos da costelas envernizadas 

 
 
Armário – 5b 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

03 cx 1.18.1.1.1. Esqueleto completo 

1.19.  

1.20. ARMÁRIO – 6B 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 pt 1.20.1.1.1. Vértebras desarticuladas 

18 Úmero humano 

16 Ulna humana 

17 Rádio humano 

08 Clavícula humana 

04 Sacros 

03 Patela  

 
Armário – 7b 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

24 Tíbia humana (somatório geral dos armários) 

11 Fíbula humana (somatório geral dos armários) 

15 Fêmur humano (somatório geral dos armários) 

03 Escápula Humana 

05 Tibias em corte longitudinal  

08 Ossos do quadril 

05 Cortes longitudinais de fêmur humano 
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Armário – 8b 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

07 Conjunto de ossos do maxilar (Mandíbulas) 

08 Crânios humanos com cortes 

11 Crânios humanos sem cortes 

01 Feto – 3º mês 

01 Feto – 4° mês em posição transversal  

02 Feto - 5º mês em posição transversal 

01 Feto - 8º mês 

01 Feto - 9º mês 

01 Fetos gêmeos – 4º mês 

01 Fetos gêmeos – 5º mês 

 
Armário – 9b 

Quantidade Peça Anatômica – Modelo 

01 1.20.1.1.2. Simulador de parto 

- Ossos diversos 

 
 

Materiais distribuídos por todo o Laboratório: 

Quantidade Peças Anatômicas – Modelos 

01 Manequim do sistema muscular humano sintético, 1,75 m de altura. 

02 Esqueleto humano articulado sintético, 1,75 m de altura. 

01 Esqueleto humano articulado sintético, 1,75 m de altura com 
inserções e origens musculares pintadas, ligamentos articulares, 
nervos espinhais e artérias vertebrais.  

01 Negatoscópio  

 
 
 

19.2.2 Laboratórios de formação específica  

 

Laboratório de Química I e II 

 

Os Laboratórios de Química I e II servem de suporte às aulas práticas de 

Química aplicada à Nutrição, Bioquímica e Bromatologia, que possibitam aos 

discentes a visualização em tempo real de todas as reações químicas, aplicando os 

conhecimentos sobre a composição dos alimentos e sua importância ao organismo 

comprendendo as técnicas de controle de qualidade físico-químico e microbiológico 

dos alimentos e correlacionando a influência do processamento sobre o valor 

nutricional dos alimentos. 
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JULHO de 2017 
 Vidrarias e Acessórios Química I e II 
 

Quantidade Descrição 

1 un Abridor de Garrafa 

1 un Areômetro de Baumé 

3 un Almofariz de Plástico  

7 un Almofariz PP (100) 

2 un Almofariz P (180) 

4 un Almofariz M (305) 

5 un Almofariz G (610) 

23 un Argolas 

3 un Balão de destilação 500 mL 

3 un Balão de destilação 1000 mL 

3 un Balão de fundo chato 250 mL 

2 un Balão de fundo chato 500 mL 

6 un Balão de fundo chato 1000 mL 

6 un Balão de fundo redondo de 50 mL 

2 un Balão de fundo redondo de 100 mL 

16 un Balão de fundo redondo 250 mL 

11 un Balão de fundo redondo de 500 mL 

2 un Balão de fundo redondo 1000 mL 

6 un Balão volumétrico 50 mL 

20 un Balão volumétrico 100 mL  

3 un Balão volumétrico 200 mL  

24 un Balão volumétrico 250 mL 

19 un Balão volumétrico 500 mL 

17 un Balão volumétrico 1000 mL      

1 un Balão volumétrico 2000 mL 

18 un Bastão de vidro  

39 un Becker 50 mL 

29 un Becker 100 mL 

26 un Becker 250 mL 

2 un Becker 400 mL 

2 un Becker 500 mL 

23 un Becker 600 mL  

9 un Becker de 1000 mL  

3 un Becker 2000 mL 

5 un Bocal de lâmpada com tomada 

11 un Bureta 10 mL 

20 un Bureta 25 mL 
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12 un Bureta 50 mL 

35 un Cápsulas de porcelana  

33 un Cadinho de porcelana 

- Cartucho de celulose 

5 un Condensados de coluna fracionadas 

7 un Condensador espiral  

5 un Condensador Soschlet 

7 un Condensador tubo reto  

1 un Cone de vidro 

10 un Conexão de vidro com torneira 

10 un Cronômetro 

6 un Cuba de vidro grande 

5 un Cuba de vidro pequena 

1 un Decibelímetro 

1 un Densímetro 07 a 1 g/cm3 

1 un Densímetro 07 a 0,75 g/cm3 

1 un Densímetro 1 a 1,5 g/cm3 

3 un Dessecador  

1 un Ebulidor 

2 un Eletrodo de vidro phmetro  

13 un Erlenmeyer 100 mL 

10 un Erlenmeyer 125 mL 

47 un Erlenmeyer 250 mL 

22 un Espátulas de alumínio 

-  Extensão 

- Filme PVC 

1 cx Fita de pH 0-2,5 

6 cx Fita de pH 0-14 

1 cx Fita de pH 2,5-4,5 

1 rolo Fita de pH 9-13,0 

1 cx Fita de pH 9,5-13,0 

1 cx Fita de pH 11-13,0 

6 un Frasco lavador 

12 un Funil de Büchner  

4 un Funil de decantação 60 mL 

4 un Funil de decantação de 250 mL 

11 un Funil de decantação 500 mL 

2 un Funil de decantação 1000 ml 

3 un Funil de vidro com placa sinterizada (150 mL) 

5 un Funil de vidro com placa sinterizada (500 mL) 

12 un Funil de vidro tamanho pequeno  

13 un Funil de vidro com ranhura tamanho grande  
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3 un Funil de vidro grande sem ranhura 

3 un Funil de plástico 

33 un Garra p/tubo de ensaio 

18 un Garra para condensador 

12 un Garra para bureta 

6 un Garra laranja duas vias 

8 un Garras de madeira para tubo de ensaio 

1 un Kitassato de 125 mL 

11 un Kitassato de 250 mL 

14 un Kitassato de 500 mL 

5 un Kitassato de 1000 mL 

3 un Kitassato de 2000 mL 

2 kit Kits para montagem de moléculas 

- Lima Grande 

1 un Livro de soluções e reagentes 

1 un Maleta com ferramentas 

- Mangueira de látex  

2 un Martelo 

4 un Multímetros 

- Papel alumunio 

600 un Papel filtro qualitativo 

16 un Papel tornassol Azul 

3 un Papel tornassol Vermelho 

1 un Paquímetro 

10 un Peixinho 

18 un Pêra de sucção  

10 un Picnometro 25 ml 

12 un Picnometro 50 ml 

3 un Picnometro 500 ml 

13 un Pinça p/ Cadinho  

3 un Pinça p/ copo (barbante) 

-  Pipeta de Pasteur 

1 un Pipeta graduada 0,1 ml 

9 un Pipeta graduada 0,2 ml 

17 un Pipeta graduada 1 ml 

         33 un Pipeta graduada 2 ml 

32 un Pipeta graduada 5 ml 

13 un Pipeta graduada 10 ml  

27 un Pipeta graduada 20 ml 

19 un Pipeta graduada 25 ml 

2 un Pipeta volumétrica 2 ml 

3 un Pipeta volumétrica 5 ml 
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17 un Pipeta volumétrica 10 ml 

27 un Pipeta volumétrica 15 ml 

16 un Pipeta Volumétrica 20 ml 

9 un Pipeta volumétrica 25 ml 

12 un Pipeta volumétrica 50 ml 

6 un Pipetador 

9 un Varetas de vidro 

4 un Pinça de dente de rato 

4 un Pinça Anatômica 

6 un Pinça térmica de tubo de ensaio 

2 un Pissetas (250 ml) 

14 un Pissetas (500 ml) 

20 un Pistilos (Tamanho 0,1,2) 

2 un Pistilo Pequeno com cabo de madeira 

7 un Pistilo de plástico 

3 un Placa de Petri tamanho grande 

4 un Placa de Petri de aluminio 

11 un Placa para preparativa 

1 cx Placa para cromatografia 

10 un Pregador 

12 un Proveta de 10 ml 

8 un Proveta 25 ml 

4 un Proveta 50 ml 

7 un Proveta 100 ml 

2 un Proveta 250 ml  

14 un Proveta de 500 ml 

5 un Proveta de 1000 ml 

5 un Proveta de plástico de 25 ml 

3 un Proveta de plástico de 50 ml 

5 un Proveta de Plástico de 250 ml 

1 un Saca rolha 

3 un Seringas de vidro  

12 un Suporte de madeira para pipetas (bancadas) 

17 un Suporte para Tubo de ensaio  

12 un Suporte universal  

4 un Suporte universal pequeno (base branca)  

- Talheres 

50 un Tela de amianto média 

1 un Tela de amianto grande 

1 un Termolactodensímetro 

13 un Termômetro  

1 un Trena 
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12 un Triângulo de porcelana 

7 un Tripé 

- Tubo capilar 

21 un Tubo de ensaio de rosca ( PEQUENO ) 

9 un Tubo de ensaio de rosca (GRANDE) 

170 un Tubo de ensaio Marca TECNAL (GRANDE) 

49 un Tubo de ensaio PEQUENO 

60 un Tubo de ensaio MÉDIO 

50 un Tubo de ensaio GRANDE 

3 un Unhas de vidro 

6 un Vidro de relógio pequeno 

2 un Vidro de relógio grande 

 
 
 
   Lista de equipamentos do laboratório de química I e II 

 
                    JULHO 2016 

 

Qt DESCRIÇÃO MARCA TENSÃO PATRIMÔNI
O 

5 un Agitador magnético FISATON 110 V 12402/ 
35253/ 
35254/  

35256/35255 

8un 
Agitador Magnético com 

Aquecimento 
FISATOM 110 V 

36519/ 
36527/ 36520 
/36521/36523
/36517/36518

/ 
36524 

1 un Balança analítica SHIMADZUR 110/220 V 35915 

1 un Balança Analítica BEL 220 V 35490 

1un Balança Analítica  BIOPRECISA 220V 012570 

2 un Balanças (verdes) 
RECORD E 

ZANOTT 
PESO - 

1 un Banho de areia retangular QUIMIS 110 V 35444 

2 un Banho-maria FISATON 110 V 36506/ 36507 

1 un Banho-maria para 8 bocas QUIMIS 110 V 12532 

1 un 
Banho-maria para tudo de 

ensaio 
BIOPAR 110 V 12571 

1un Banho-Maria Nova tecnica 110V 009823 

1un Bomba a Vácuo PRISMATEC 110V 036489 

1un Bomba a Vácuo QUIMIS 110V 012342 

1 un 
Bateria de extração Tipo 

Sebelin (defeito) 
SPPENCER 220 V 12589 

1 un Bloco Microdigestor de QUIMIS 220 V 12408 
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Kjeldahl 

1 un 
Bloco Microdigestor de 

Kjeldahl 
TECNAL 220 V 12533 

2 un Capela de Exaustão  110 V - 

2 Chapa de Aquecimento QUIMIS 110V 
012363/0123

64 

1 un Centrifuga (multi) QUIMIS 110 V 9808 

1 un Centrifuga CELM 220 V 12405 

3 un Condutivimetro BEL 110 V 
2402/ 2403/ 

2417 

1 un Destilador de Água Quimis 110 V 9691 

1 un Destilador de Nitrôgenio TECNAL 220 V 12531 

1 un Determinador de Lipídeos QUIMIS 220 V 12410 

1 un Digestor de fibras QUIMIS 220 V 12412 

1 un Espectrofotômetro Manual MERSE 220 V 12404 

1 un 
Estufa de secagem e 

esterilização 
SPPENCER 220 V 

12590 
 

1 un 
Estufa de secagem e 

esterilização 
PETRODIDÁTICA 220 V 

26465 
 

2 un Forno Mufla SPPENCER 220 V 
12592 
12164 

1 un Fotômetro de chama QUIMIS 220 V 35421 

1 un Geladeira ELETROLUX 110 V - 

2 un 
Manta aquecedora para 
balão de 250 mL (base 

vermlelha) 
FISATOM 110 V 36501/ 36502 

2 un 
Manta aquecedora para 
balão de 500 mL (base 

vermlelha) 
FISATOM 110 V 36503/ 36504 

1 un 
Manta aquecedora para 

balão de 1000 mL 
QUIMIS 110 V 12341 

1 un pHmetro de bancada 
HANNA 
PH 21 

110 V 35445 

1 un pHmetro de bancada digital QUIMIS BIVOLT 12127 

1 un pHmetro de bancada digital QUIMIS BIVOLT 9692 

1 un pHmetro de bancada PHMASTER 110 V 12407 

2 un Transformador AT750 UPSAI 110/ 220V - 

1 un Viscosímetro SAYBOLT QUIMIS 110 V 35420 

 
 

Centro de reabilitação 

ÁREA= 305,19m2 

CAPACIDADE= não se aplica 

LOCALIZAÇÃO= Anexo ao CAMPUS I 
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Na Clínica Escola denominada Centro de Reabilitação, os discentes realizam o 

estágio curricular de Nutrição Clínica, oferecendo atendimento clínico ambulatorial a 

comunidade, com prescrição de plano alimentar e avaliação física e nutricional. 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

2 und Balança 

2 und Adipômetro 

 

Laboratório de Gastronomia/Nutrição 

 

ÁREA: 167 m2 

LOCALIZAÇÃO: Bloco  

CAPACIDADE: 30 ALUNOS                                                                            

      

No laboratório de Gastronomia/Nutrição, os alunos vivenciam na prática toda a 

teoria das disciplinas de técnica dietética, alimentos funcionais, tecnologia de 

alimentos e elaboração de cardápios, realizando atividades procedimentos e 

técnicas possíveis na utilização dos alimentos, visando à preservação do seu valor 

nutritivo e conhecer as principais alterações físicas, químicas, enzimáticas e 

biológicas em alimentos. 

 

                                                                                                JULHO de 2017 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
 

1 un Aparelho de jantar 24 peças BRANCO quadrado 

1 un Aparelho de jantar 30 peças AZUL 

1 un Aparelho de jantar 30 peças BAMBÚ 

1 un Aparelho de jantar 30 peças FLOR 

1 un Aparelho de jantar 30 peças PRETO 

1 un Aparelho de jantar 30 peças VERMELHO 

6 un Bacia de inox P 

2 un Bacia de inox M 

2 un Bacia de inox G 

02 un Balança Eletrônica 

09 un Bailarinas diversificadas 

1 un Bandeja quadrada de inox 

3 un Bandeja redonda inox P 

1 un Bandeja redonda inox M 
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1 un Bandeja redonda inox G 

13 un Bicos de confeiteiro 

2 un Bol de vidro 

6 un Bol de porcelana P 

6 un Bol de porcelana G 

286 un Caixa com forminha de aluminio 

42 un Colher 

40 un Colher medidora de porcelana 

10 un Colher de café 

41 un Colher de mesa 

39 un Colher de sobremesa 

6 un Colher grande 

6 un Conchas grande 

13 un Copo americano 

52 un Copo para água 

2 un Cortador de legumes (FUNDIFERRO) 

1 un Cortador mandolin 

36 un Cumbucas de barro P 

33 un Cumbucas de barro G 

20 un Cumbucas de porcelana 

11 un Cumbucas de porcelana 

6 un Escumadeira grande 

3un Espremedor de batata de inóx 

6 un Espremedor de batata de alumínio 

41 un Faca de mesa 

12 un Faca de sobremesa 

17 un Forma de corte 

39 un Forma de quichê M 

48 un Forma de quichê G 

60 un Forma de quichê fundo removível P  

70 un Forma de quichê fundo removível  M 

92 un Forma de quichê fundo removível G 

48 un Garfo de sobremesa 

6 un Garfo grande 

43 un Garfos de mesa 

01 un Geladeira 4 portas de inox 

2un Maçarico 

6 un Máquina de macarrão (HÉRCULES) 

6 un Marinex oval c/ tampa 

6 un Marinex oval G 

6 un Marinex quadrado c/ tampa 

6 un Marinex quadrado M 

6 un Marinex quadrado P 

12 un Marinex retangular 

6 un Martelo de bife 

3 un Melita 

1 un Mesa com computador 

10 un Molheiras em forma de folha de porcelana 
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6 un  Lixeira de alumínio 

2 un Pedra de afiar 

6 un Pires branco de porcelana redondo 

30 un Pires pequeno 

2 un Porta azeite brinox 

6 un Potes de acrílico p/ mantimentos 

33 un Potes de plástico p/ mantimentos 

6 un Potes de vidro p/ mantimentos (tampa inox) 

1 un Potes de vidro (tampa verde) 

11 un  Pratos de barro 

5 un Prato branco quadrado M 

6 un Prato branco quadrado fundo P 

6 un Prato branco quadrado raso P 

18 un Prato de mesa fundo branco 

46 un Prato de mesa raso branco (6 c/ estampa) 

46 un Prato de sobremesa branco  

10 un Prato de porcelana branco com fundo oval P 

6 un Prato de porcelana branco com fundo oval M 

12 un Prato de porcelana branco com fundo oval G 

6 un Prato oval fundo preto 

6 un Prato preto quadrado P 

6 un Prato preto quadrado M 

6 un Prato retangular branco P 

6 un Prato retangular branco M 

6 un Prato retangular preto 

16 un Ramequim tipo panelinha P 

15 un Ramequim tipo panelinha M 

15 un Ramequim tipo panelinha G 

15 un Ramequim branco P 

13 un Ramequim branco M 

12 un Ramequim branco G 

15 un Ramequim preto P 

13 un Ramequim preto M 

12 un Ramequim preto G 

2 un Refil p/ isqueiro 

1 jogo Refratário de porcelana abaulado com 2 (P) 

1 jogo Refratário de porcelana abaludo com 2 (M) 

1 un Refratário de porcelana retangular 

1 un Refratário de polietileno branco (leve) 

4 un  Socador de alho 

1 un Sopeira 

3 un Suporte p/ pimenta 

6 un Taças de água 

6 un Taças de champanhe 

4 un Taças de vinho branco 

6 un Taças de vinho tinto 

2 un Termômetros 

8 un Travessa de barro oval P  
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6 un Travessa de barro oval M 

6 un Travessa de barro oval G 

6 un Travessa de barro oval GG 

12 un Travessa de barro quadrada G 

1 un Travessa de barro quadrada P 

12un Travessa de barro retangular P 

10 un Travessa de barro retangular G 

6 un Travessa de barro formato de peixe 

10 un Travessa oval de porcelana branca 

1 un Travessa oval de porcelana branca P 

1 un Travessa oval de porcelana branca M 

2 un Travessa de porcelana retangular preta funda 

3 un Travessa de porcelana retangular branca funda 

1 un Travessa de porcelana em forma de folha P 

1 un Travessa de porcelana em forma de folha M 

1 un Travessa de porcelana em forma de folha G 

1 un Travessa de porcelana em forma de peixe P 

1 un Travessa de porcelana em forma de peixe M 

1 un Travessa de porcelana em forma de peixe G 

4 un Travessa quadrada vermelha G 

1 un Travessa 2 fundos azul 

1 un Travessa oval azul P 

1 un Travessa oval azul M 

1 un Travessa oval azul G 

1 un Travessa oval bolinhas coloridas P 

1 un Travessa oval bolinhas coloridas M 

1 un Travessa oval bolinhas coloridas G 

1 un Travessa oval laranja P 

1 un Travessa oval laranja M 

1 un Travessa porcelona branca formato peixe 

1 un Travessa quadrada vermelha P 

1 un Travessa quadrada vermelha M 

1 un Travessa quadrada vermelha G 

1 un Travessa quadrada oval listrada 

1 un Travessa redonda aspecto madeira 

1 un Travessa redonda azul 

2 un Travessa redonda bordada 

2 un Travessa redonda c/ bordado azul na borda 

2 un Travessa redonda customizada 

1 un Travessa redonda folha verde P 

1 un Travessa redonda folha verde M 

1 un Travessa redonda listrada 

1 un Travessa redonda preto/branco G 

1 un Travessa retangular folha verde G 

1 un Travessa retangular folha verde P 

2 un Travessa retangular listrada G 

1 un Travessa retangular preto/branco G 

4 un Travessa retangular preto/branco P 
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1 un Travessa retangular vermelha P 

1 un Travessa retangular vermelha M 

28 un Xícaras 

6 un Xícaras branco de porcelana redondo 

 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

4 un Abridor de garrafas  

3 un Acedendores azul BIC 

2 un Balança digital DAYHOME (12546, 012547) 

2 un Balança PETRODIDÁTICA (26357, 012547) 

3 un Batedeira Arno Elipse 

6 un Batedeira preta 

3 un Batedeira Black e Dack 

6 un Bol PP 

6 un Bol P 

6 un Bol M 

10 un Bol G  

5 un Boleador cabo de plastico PAZINI 

6 un Boleador tramomtina 

2 un Caçarola nº34 

2 un Caçarola nº40 

36 un Cadeira de madeira 

2 un Caldeirão de aluminio ABC nº24 

2 un Caldeirão nº26 

2 un Caldeirão nº30 

2 un Caldeirão nº40 

4 un Caldeirão SEM NÚMERO 

4 un Coifas 

7 un Colher de arroz HERCULES 

6 Kit Colheres medidoras completas (plástico) 

6 un Colher de silicone vermelha 

3 un Colher de silicone (cor branca e laranja) 

2 un Colher p/ sorvete METALTEX 

10 un Concha de feijao media cabo metal 

2 un Concha de feijao pequena cabo metal  

6 un Concha de feijao pequena cabo plastico  

1 un Copo medidor laranja 1L 

7 Kit Copos medidores completos (plástico) 

2 un Cutelo  

6 un Descascador TRAMONTINA 

6 un Escorredor de arroz inox 

6 un Escorredor inox 

6 un Escorredores de macarrão 

8 un Escumadeiras  

5 un Espatula curva DI SOLLE 

3 un Espatula curva perfurada cabo branco DI SOLLE 
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1 un Espatula di solle 

3 un Espatula inóx reta cabo branco BRINOX 

2 un Espatula p/ queijo 

4 un Espatula tramontina  

2 un Espremedor de alho 

2 un Espremedor d/fruta industrial inox  

6 un Espremedor de limao  

2 un Espremedor de limao passarinho 

1 un Faca mundial (desossa)7015-06  

5 un Faca para carne DO CHEF 10” 24620/080 

10 un Faca para legumes 7030-314 

6 un Faca para pão simonaggio 

6 un Faca para queijo 

1 un Faca profissionaldo chef 

6 un Faca Mundial (p/ desossar) 7015-06 

1 un Faca tramontina (p/ desossar)24635/087 

1 un Faca tramontina (p/carne)24620/086 

1 un Faca tramontina (p/frutas)24605/087 

5 un Faca tramontina (p/pão)246627/082 

4 un Faquinha de serra 

8 un Fogão 

7 un Forma de gelo 

6 un Forma fundo removível de alumínio redondo 

3 un Forma fundo removivel preta 

3 un Forma retangular preta 

4 jogos Forminhas para corte (gota, triângulo, quadrado,redondo) 

1 un Forno combinado Wistory 

1 un Forno duplo gastromap 

3 un Frigideira aluminio batido com 2alças de madeira 

7 un Frigideira aluminio cabo de madeira 

3 un Frigideira antiaderente c/ tampa de vidro 

3 un Frigideira antiaderente PP 

3 un Frigideira antiaderente P 

3 un Frigideira antiaderente M 

3 un Frigideira antiaderente G 

6 un Frigideira dupla antiaderente 

6 un Fuê de aluminio 

4 un Fuê de inóx 

5 un Fuê de silicone vermelho 

6 un Funil de inox 

2 un Funil de inox com peneira P  

2 un Funil de inox com peneira M 

2 un Funil de inox com peneira G 

5 un Furador e decorador de frutas TRAMONTINA 

4 un Garrafa de café 

10 un Garfo trinchante 

1 un Geladeira Consul  

7 un Gienes furado P (“tabuleiro” do forno combinado) 
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6 un Gienes G (“tabuleiro” do forno combinado) 

1 un Gienes furado (“tabuleiro” do forno combinado) 

1 un Grade para forno combinado 

2 un Jarra de plástico 2L 

3 un Jarra Inox  

4 un Jarra Vidro 

5 un Liquidificador branco 

1 un Liquidificador Industrial  

1 un Liquidificador inox com 2 copos 

1 par Luvas de forno 

1 un Medidor de inox 5 ml  

2 un Medidor de inox 60 ml 

2 un Medidor de inox 80 ml 

2 un Medidor de inox 125 ml 

2 un Medidor de inox 250 ml 

4 un Medidores diversos tipo chaveiro (conjunto) 

3 un Medidor de vidro MARINEX 500ml 

6 un Mesa de madeira  

2 un Mesa Inóx 

2 un Microondas 

2 un Multiprocessador 

2 un Panela cozimento ao vapor 

1 un Panela de aluminio pequena FORT-LAR 

4 un Panela de aluminio nº16 NIGRO 

3 un Panela de aluminio nº20 NIGRO 

2 un Panela de aluminio com alça de madeira P 

2 un Panela de aluminio com alça de madeira M 

2 un Panela de aluminio com alça de madeira G 

2 un Panela de macarrão com divisória (cozimento) 

3 un Panela de pressão 3L 

2 un Panela de pressão 4,5L 

2 un Panela de pressão 7,6L 

2 un Panela escorredora de macarrão 

2 un Panela PAELLA 

6 un Panela para banho-maria 

5 un Pão duro (vinho) 

6 un Pegador de inox com silicone para salada (amarelo e 
laranja) 

5 un Pegador de macarrão com furos 

6 un Pegador de macarrão inox 

2 un Pegador de salada  

4 un Peneira inox P 

4 un Peneira inox M 

5 un Peneira inox G  

6 un Pincel de silicone vermelho 

5 un Pinça para frios 

3 un Proveta de 250ml 

4 un Proveta de 500ml  
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Laboratório de Cardiopneumofuncional  
 

ÁREA: 44m2 

CAPACIDADE= 15 alunos 

LOCALIZAÇÃO= Bloco V 

 

No laboratório de Fisiologia do Exercício, os discentes praticam atividades 

técnicas e metodológicas para o processo avaliação física e avaliação nutricional.  

 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

07un Adipômetro (Patr: 25311 – 25312 – 25530 – 25532 – 25534 – 
25535 – 25533 - 253868 

08 un Balança Mecânica pessoal marca Plena 25545 – 25546 – 25547 
– 25548 – 25549 – 25550 – 25551- 25544) 

 
02 un 

Balança de Bioimpedância marca Onron (Patr: 25557 – 1 sem 
placa de patrimônio) 

03 un Balança digital marca Plena (Patr: 25552 –25555 - 25553) 

01 un Balança G Tech (Patr: 04800) 

03 un Estadiômetro (Patr: 25537 – 25338 – 25540) 

 
 

 

 

6 un Ralador 6 faces inox 

6 un Ralador e cortador inox (borda branca) 

6 un Raspador de limao TRAMONTINA 

4 un Saca rolha  

6 un Suporte de bucha 

6 un Suporte de detergente 

1 un Tábua de corte 

6 un Tabuleiro P 

6 un Tabuleiro M  

6 un Tabuleiro G 

1 un Tabuleiro GG 

6 un Tabuleiro redondo P 

3 un Tabuleiro redondo M 

6 un Tabuleiro redondo G 

3 un Tesoura para frango 

3 un Tesoura stainless steel 
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20 Considerações Finais  

 

Ao longo de todo o documento, é possível visualizar nitidamente a sequência 

organizacional focada na essência do Projeto Pedagógico de Curso. Este é 

totalmente norteado por Diretrizes, Legislações, Pareceres e Resoluções; ou seja, 

existe preocupação latente em se criar e planejar com fundamentação, não apenas 

teórica, mas também legal. 

Pode-se notar que as Diretrizes Curriculares Nacionais são amplamente 

citadas e detalhadas no Projeto, o qual respeita o PPI e as Políticas Institucionais, 

bem como o Regimento Interno da IES. 

De fato, a grande inovação tange os Eixos Estruturantes, seus ementários e 

suas subsequentes alterações necessárias, providenciando uma leitura de um Curso 

de graduação em Nutrição não apenas horizontal, como nas clássicas matrizes 

curriculares seriadas, mas também vertical em seus Eixos e transversal ao longo de 

todo documento, permeando a interdisciplinaridade, a integralidade, humanização, 

ética/bioética e a valorização profissional.  
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